POUCZENIE NA ODWROCIE

Dane do kontaktu:

Konopnica dn. .........................

WÓJT GMINY KONOPNICA
Nr tel................................

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA :
□ na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży ( handel)
□ na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży
(gastronomia)
1.
Oznaczenie rodzaju zezwolenia:
□ A - do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo,
□ B - powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),
□ C - powyżej 18% zawartości alkoholu
2.

Wnioskowany termin sprzedaży napojów alkoholowych :
od ….......................................do …............................................

3.

Oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedziba i adres :

....................................................................................................................................................................
4.
Pełnomocnicy (imię i nazwisko, adres zamieszkania):
....................................................................................................................................................................
5.

Numer w rejestrze przedsiębiorców: .........................................................................................
(dot. przedsiębiorców zarejestrowanych w KRS)

6.

Numer identyfikacji podatkowej - NIP przedsiębiorcy: ..........................................................

....................................................................................................................................................................
(w przypadku spółki spółki cywilnej należy podać nr NIP spółki oraz wszystkich wspólników spółki)

7.

Przedmiot działalności gospodarczej:

•

sklep branżowy ze sprzedażą napojów alkoholowych,

•

wydzielone stoisko – w samoobsługowych placówkach handlowych o powierzchni

sprzedażowej powyżej 200 m 2 ,
•
pozostałe placówki samoobsługowe oraz inne placówki handlowe, w których sprzedawca prowadzi
bezpośrednią sprzedaż napojów alkoholowych,

•

lokal gastronomiczny ...................................................................................................................
(podać nazwę)

8.

Adres punktu sprzedaży : ….....................................................................................................

9.

Adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazyn dystrybucyjny):

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

...............................................................
podpis(y) przedsiębiorcy(ów) lub osoby upoważnionej)

ZAŁĄCZNIKI
- dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży
napojów alkoholowych
- pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora na budynku, jeżeli punkt
sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
- decyzja 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.
21015 r. poz 594 i 1893 oraz z 2016 r. poz 65)

INFORMACJA:
Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszona jest na konto Urzędu
Gminy Konopnica : BS Poniatowa oddział Kozubszczyzna nr 07 8735 0007 4000 0008 2000 0010 z
dopiskiem „wpłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych”

