
     

                                                                                                 Rewal, dn. …………………. 

Imię i nazwisko (firma) ......................................................                  

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

Adres/ Siedziba ................................................................... 

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

Adres do korespondencji: ....................................................                                              

Numer telefonu .................................    NIP: .................................................... 

Miejsce rejestracji przedsiębiorcy: 

o Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG), 

o Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) pod numerem ………………………….. 

Ustanowieni pełnomocnicy: 

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

/ imię i nazwisko, adres zamieszkania/ 

 
                                                        W N I O S E K 

                  o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 

                

1. Zgłaszam wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  o   zawartości: 
- do 4,5% alkoholu, oraz piwo 
- powyżej 4,5% do 18% alkoholu (za wyjątkiem piwa) 
- powyżej 18% alkoholu* 

             przeznaczonych do spożycia: 
- poza miejscem sprzedaży 
- w miejscu sprzedaży*    

2. Adres obiektu, w którym prowadzona będzie sprzedaż napojów alkoholowych 

 

........................................................................................Nr geodezyjny działki...............  

 

3. Rodzaj prowadzonej w obiekcie działalności (wg PKD) : ............................................. 

 

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

4. Adres punktu składowania napojów  alkoholowych / magazynu dystrybucyjnego/ : 

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

5. Rodzaj obiektu:  
- sklepy  branżowe  ze sprzedażą napojów alkoholowych, 
- wydzielone stoiska- w samoobsługowych placówkach handlowych o powierzchni 

sprzedażowej powyżej  200m 2, 
- pozostałe  placówki samoobsługowe oraz inne placówki handlowe , w których sprzedawca 

prowadzi bezpośrednią  sprzedaż napojów alkoholowych, 
- gastronomiczny 

 */ właściwe zakreślić/ 
6. Okres  sprzedaży napojów  alkoholowych : od dnia ……………. na okres ……. lat1. 

 

 

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

                                                                                                              / czytelny podpis/           
-------------------------------- 

1 – nie krótszy niż 4 lata – w przypadku sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży, 

2-   nie krótszy niż 2 lata – w przypadku sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży. 

 

Oświadczam, że zezwolenie odbiorę osobiście do dnia: ……………………….. 
 

                                                                                                           Podpis: …………………………. 



Zgodnie z art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.z 2016r. , poz. 487.) – do wniosku o wydanie 

zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 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 inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o 

której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie 

żywności i żywienia (Dz.U.z 2015r. , poz. 594).  
 


