
                                                                           
 

Nr w rejestrze.................................................. 

Nr postanowienia GKRPA................................ 

 

Wniosek   

o wydanie  zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 

 
 

1. TYPU  A 
 

o zawartości do 4,5% 

alkoholu oraz na piwo  

 

2. TYPU  B 
 

o zawartości powyżej 4,5% 

do 18% alkoholu 

 

3. TYPU  C 
 

o zawartości powyżej 18% 

alkoholu 
* właściwe  podkreślić / pkt 1,2,3 / 

 

1. W sklepie 

 

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

branża sklepu sprzedaż i podawanie 

napojów alkoholowych przeznaczonych 

do spożycia poza miejscem sprzedaży 

 

2. W placówce gastronomicznej 

 

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

 rodzaj, nazwa sprzedaż i podawanie napojów 

alkoholowych przeznaczonych do spożycia  w 

miejscu sprzedaży 

 

 

Sprzedaż napojów alkoholowych będzie prowadzona w lokalu  użytkowym 

  

 

w .......................................... przy   ul. ............................................................ 

 

 

nr telefonu
*
 ........................................... 

 

 

 

 

 

 

Adres punktu składowania napojów alkoholowych / magazynu dystrybucyjnego / 

 

 

.................................................................................................................................................... 
                                                                       /dokładny adres/ 

 

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

Wnioskodawca w lokalu: 

1. Już  prowadzi działalność  

      handlowo-gastronomiczną 

 

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

 

2. Jeszcze nie prowadzi działalności handlowo-  

gastronomicznej 

 

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

przewidywany termin otwarcia placówki 



 

WNIOSEK  SKŁADA: 

 

 

1.................................................................................................................................................. 
oznaczenie przedsiębiorcy, siedziba i adres, w przypadku ustanowienia pełnomocników  ich imiona, nazwiska i 

adres zamieszkania,  

 

2.................................................................................................................................................. 
 numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile przedsiębiorca taki numer posiada, 

oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) 
 

3.................................................................................................................................................. 

 przedmiot działalności gospodarczej 

 

 

 

Posiadane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w w/w punkcie 

 

 

  L.p. 

 

 

Numer zezwolenia 

 

Data wydania zezwolenia 

 

 Okres ważności  zezwolenia 

     1.   od dnia 

do dnia 

     2.   od dnia 

do dnia 

     3.   od dnia  

do dnia 

 
 

Do wniosku o wydanie zezwolenia należy dołączyć następujące dokumenty: 
 

1. Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt  

      sprzedaży napojów alkoholowych 

2. Pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku , jeżeli  

punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym 

3. Decyzję właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego , potwierdzającą  

       spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży 

 
OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY: 

 

Po zapoznaniu się z odpowiedzialnością za fałszywe zeznania określoną w art. 233  Kodeksu 

karnego oświadczam, że dane zawarte w złożonym przeze mnie wniosku są zgodne z prawdą. 

 
Oświadczam, że: 

1. Dane przedstawione w niniejszym Wniosku odpowiadają stanowi faktycznemu, 

2. Zapoznałem się z klauzula informacyjna zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia 

o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. umieszczonej na stronie BIP Urzędu 

Gminy w Dębowcu 

 

 

............................................dnia.......................                           ............................................. 
                                                                                                               podpis wnioskodawcy 

 
*
 podanie nr tel. nie jest obowiązkowe 


