Pleśna, dnia …………………………............

Załącznik do karty nr 3

Wójt Gminy Pleśna
33-171 Pleśna 240

za pośrednictwem Referatu Organizacyjno – Administracyjnego

WNIOSEK O WYDANIE JEDNORAZOWEGO ZEZWOLENIA
NA SPRZEDAŻ DETALICZNĄ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
w trakcie trwania imprezy organizowanej na otwartym powietrzu lub w pomieszczeniu

PODMIOT WNIOSKUJĄCY O ZEZWOLENIE:
Nazwa podmiotu
Siedziba i adres podmiotu
NIP

KRS

Telefon
Adres e-mail
ORGANIZATOR IMPREZY:
Nazwa, siedziba, telefon

Nazwa imprezy: ....................................................................................................
Wnioskuję o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych następujących kategorii
(zaznaczyć X):
Kategoria A - o zawartości alkoholu do 4,5 % alkoholu oraz piwo
Kategoria B - o zawartości alkoholu powyżej 4,5 % do 18 % oprócz piwa
Kategoria C - o zawartości alkoholu powyżej 18 %
1. Opis imprezy:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Miejsce organizacji imprezy:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Czas trwania imprezy, data, godziny:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Przedmiot działalności gospodarczej wg PKD 2007 (zaznaczyć X ):
47.11.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą
żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
47.25.Z Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach
5. Adres placówki, w której przedsiębiorca posiada stałe zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych i nr(y) tych zezwoleń:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6. Pełnomocnik – imię, nazwisko, adres zamieszkania, telefon kontaktowy:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
7. Adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Załączniki (zaznaczyć X przy dołączanym do wniosku dokumencie):
1. Zezwolenia na sprzedaż bądź sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w innym stałym
punkcie wraz z zaświadczeniem o opłacie za zezwolenia.
2. Zgoda władającego terenem/lokalem na organizację imprezy z aprobatą dla sprzedaży
napojów alkoholowych.
3. Szczegółowy program imprezy podpisany przez organizatora.
4. Plan rozmieszczenia punktów sprzedaży napojów alkoholowych w miejscu organizowanej
imprezy (szkic/mapka) podpisany przez organizatora.
5. Pełnomocnictwo z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł,
lub pełnomocnictwo notarialne - w przypadku ustanowienia pełnomocnika.

OŚWIADCZENIE
Pouczony o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks
karny (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) oświadczam, że dane zawarte we
wniosku i załącznikach są aktualne i zgodne ze stanem faktycznym, a także, iż znane mi są
przepisy ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 2277 z późn. zm.)

………………………………………………………..................
(czytelny podpis przedsiębiorcy wnioskującego o zezwolenie)

………………………………………………………..................
(czytelny podpis organizatora imprezy)

Sprawę prowadzi: pok. nr 4, parter, tel.: 14 629 28 22

