( pieczątka wnioskodawcy)

...............................................

...............................................
...............................................
...............................................

(miejscowość, data)

(nazwa i adres przedsiębiorcy)

Burmistrz
Piątku
WNIOSEK
o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (w miejscu sprzedaży*)
1. Rodzaje zezwoleń:
a) do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa,*)
b) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa,*)
c) powyżej 18% zawartości alkoholu.*)
2. Oznaczenie przedsiębiorcy ......................................................................................................
...................................................................................................................................................
3. Siedziba i adres przedsiębiorcy: ...............................................................................................
....................................................................................................tel. .........................................
4. Numer w rejestrze przedsiębiorców lub w ewidencji działalności gospodarczej(należy
wpisać NIP wnioskodawcy) ........................................................................................................
5. Przedmiot działalności gospodarczej .......................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
6. Adres punktu sprzedaży ...........................................................................................................
...................................................................................................................................................
7. Data rozpoczęcia sprzedaży: od ...........................................do ..........................................
8. Godziny otwarcia lokalu ..........................................................................................................
9. Adres punktu składowania napojów alkoholowych /magazynu dystrybucyjnego/ ................
..................................................................................................................................................

Oświadczenia:
Oświadczam, że posiadam aktualne zezwolenie/a na sprzedaż detaliczną ww. rodzajów
napojów alkoholowych, wydane na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982
r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
…………………………………..
( podpis wnioskodawcy)

ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU:
- pisemną zgodę właściciela lub zarządcy terenu (obiektu) na którym ma być zlokalizowany punkt
sprzedaży napojów alkoholowych,
- kopię stałego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z dowodem uiszczenia opłaty za
wydane zezwolenie (nie dotyczy zezwoleń wydanych przez gminę Piątek),
- dowód wniesienia opłaty- w dniu odbioru zezwolenia.
Opłata zależy od rodzaju alkoholu i wynosi:




43,75 zł za sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% oraz piwa;
43,75 zł za sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18% (z wyjątkiem piwa);
175 zł za sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18%.

POUCZENIE
1. Zezwolenie jednorazowe wydawane jest na okres do 2 dni.
2. Zabrania się sprzedaży i podawania napojów alkoholowych:
 osobom, których zachowanie wskazuje, że znajdują się w stanie nietrzeźwości;
 osobom do lat 18 (w przypadku wątpliwości co do pełnoletniości nabywcy, sprzedający
lub podający napoje alkoholowe uprawniony jest do żądania okazania dokumentu
stwierdzającego wiek nabywcy);
 na kredyt lub pod zastaw.

