Podmiot wnioskujący o zezwolenie (imię, nazwisko, nazwa):

Turawa, dnia …………………………

………………………................................................................
....................................................................................
Siedziba i adres wnioskodawcy: ..................................
....................................................................................
....................................................................................
Nr w rejestrze przedsiębiorców (KRS) o ile przedsiębiorca taki
nr posiada: ............................................................... lub
NIP przedsiębiorcy:

-

-

-

Telefon: ......................................................................
E-mail: ………………………………………………………………….……………….
Pełnomocnik*:
Imię i nazwisko: ..........................................................
....................................................................................
Adres zamieszkania (do korespondencji): ...................
....................................................................................
Kontakt: …………………………………………………………………………………

WNIOSEK
o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Stosownie do przepisów ustawy z dnia 26 października 1982r. - o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U z 2018r. poz. 2137 z późn. zm.)
1. Wnioskuję o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych następujących kategorii (zaznaczyć X):
Kategoria

Rodzaje alkoholu

przeznaczonych do
spożycia:

A

do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo

 w miejscu sprzedaży
 poza miejscem sprzedaży

B

powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu
(z wyjątkiem piwa);

 w miejscu sprzedaży
 poza miejscem sprzedaży

C

powyżej 18% zawartości alkoholu

 w miejscu sprzedaży
 poza miejscem sprzedaży

2. Opis i czas trwania imprezy, podczas której planowana jest sprzedaż:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3. Miejsce organizacji imprezy (dokładna lokalizacja):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………….
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4. Wnioskowany okres ważności zezwolenia (do 2 dni): od .…………………. do ……….…………..
5. Oświadczam, że powyżej opisana impreza:
 podlega
 nie podlega
przepisom ustawy z dnia 20 marca 2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych
(t. j. Dz. U. 2018r. poz. 1870 z późn. zm.)
6. Adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego):
………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………….
7. Rodzaj posiadanego zezwolenia na sprzedaż alkoholu (nr zezwolenia, termin ważności,
nazwa organu wydającego)**:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
8. Do wniosku przedkładam następujące dokumenty (oryginały dokumentów do wglądu):







1. Pisemną zgodę organizatora imprezy na sprzedaż napojów alkoholowych przez danego
wnioskodawcę
2. Pisemną zgodę właściciela lub zarządcy terenu, na którym ma być zlokalizowany punkt
sprzedaży napojów alkoholowych
3. Plan rozmieszczenia punktu sprzedaży napojów alkoholowych w miejscu organizacji
imprezy (szkic/mapka)
4. Kopia stałego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z dowodem
potwierdzającym dokonanie opłaty za korzystanie z zezwolenia (dot. przedsiębiorców
prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych poza gminą Turawa)
5. Inne ……………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………….
(podpis przedsiębiorcy)***

* w przypadku ustanowienia pełnomocnika należy załączyć kopię pełnomocnictwa (oryginał dokumentu do wglądu)
** nie dotyczy OSP
*** w przypadku prowadzenia działalności na podstawie umowy spółki cywilnej – podpisy wszystkich wspólników
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