
Wniosek o wydanie zezwolenia
na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych

1. Oznaczenie przedsiębiorcy- siedziba i adres, oraz nr telefonu kontaktowego (za zgodą
przedsiębiorcy).

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

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

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

2. W  przypadku  ustanowienia  pełnomocników  ich  imiona  nazwiska  i  adres
zamieszkania.

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

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

3. Oznaczenie rodzaju zezwolenia.
Zezwolenia na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych wydaje się oddzielnie na
następujące rodzaje napojów alkoholowych:
□ A) zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa
□ B) zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa)
□ C) zawierających powyżej 18% alkoholu

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

4. Numer  w  rejestrze  przedsiębiorców  w  Krajowym  Rejestrze  Sądowym  (KRS),
o ile przedsiębiorca taki numer posiada, oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) .

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

5. Przedmiot działalności gospodarczej.

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

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

6. Adres punktu sprzedaży napojów alkoholowych.

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

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

7. Adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego).

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

                                                                                         ..........................................................
                                                                                                 /podpis wnioskodawcy/ 



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 o zatwierdzeniu
lub warunkowym zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z
dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015r. Nr 594 ze
zmianami)

Stosownie do art. 18 ust. 3a ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości
i  przeciwdziałaniu  alkoholizmowi,  zezwolenia  na  sprzedaż  napojów  alkoholowych  organ
zezwalający  wydaje  po  uzyskaniu  pozytywnej  opinii  gminnej  komisji  rozwiązywania
problemów  alkoholowych  o  zgodności  lokalizacji  punktu  sprzedaży  z  uchwałą
nr XXXIX/285/01 Rady Miejskiej  w Karpaczu z dnia 26 lipca 2001r. w sprawie sprzedaży
i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Karpacza.

Miejska  Komisja  ds.  Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych  w Karpaczu obraduje  raz
w miesiącu – o szczegóły należy się dowiadywać w pokoju nr 1 w budynku B tut. Urzędu.

Sprawy prowadzi:

Główny specjalista ds. działalności gospodarczej - Iwona Wiekiera
tel. 75/7619548
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