Kowal, dnia

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

Urząd Miasta Kowal

WNIOSEK
O WYDANIE JEDNORAZOWEGO ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH
Podstawa prawna: art. 18¹ ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz.473 z późniejszymi zmianami)
Proszę o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości*
a) do 4,5% alkoholu oraz piwo,
b) powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
c) powyżej 18% alkoholu.
przeznaczonych do spożycia: w miejscu sprzedaży / poza miejscem sprzedaży*

1. Oznaczenie przedsiębiorcy:

1/.....................................................................................................................................
/imię i nazwisko wnioskodawcy albo nazwa osoby prawnej/

2/.....................................................................................................................................
/adres zamieszkania przedsiębiorcy albo siedziba osoby prawnej /

NIP...................................REGON................................PESEL.....................................
2. W przypadku ustanowienia pełnomocników ich imiona, nazwiska i adresy zamieszkania
...................................................................................................................................................................
3. Adres miejsca sprzedaży napojów alkoholowych oraz nazwa imprezy .............................................
...............................................................................................................................................................
4. Nazwa organizatora imprezy .............................................................................................................
...................................................................................................................................................................

5. Sprzedaż napojów alkoholowych będzie prowadzona w dniach .........................................................
6. Oświadczam, że ww. impreza*
- nie podlega
- podlega
ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeństwie imprez masowych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 62,
poz. 504).
Oświadczam, że sprzedaż napojów alkoholowych będzie się odbywać w wyznaczonym
punkcie sprzedaży ( szkic w załączeniu), usytuowanym poza terenem imprezy masowej.

......................................................
czytelny podpis
przedsiębiorcy lub pełnomocnika
Wniosek należy składać z kompletem załączników
Wniosek nie podlega opłacie skarbowej
1. * właściwe podkreślić

Do wniosku o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych należy
dołączyć:
a. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru
przedsiębiorców,
b. Pisemna zgoda organizatora imprezy ze wskazaniem przedsiębiorcy sprzedającego alkohol,
c. Zezwolenie stałe na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z opłatą za jego korzystanie
(nie dotyczy zezwoleń wydanych przez Burmistrza Miasta Kowal),
d. Szkic sytuacyjny (z umiejscowieniem punktu sprzedaży napojów alkoholowych w czasie
trwania imprezy),
e. Zgoda właściciela terenu, na którym ma być zlokalizowany punkt sprzedaży napojów
alkoholowych.

