
Ostróda, dnia ........................................ 

 

 

 

Wójt Gminy  Ostróda 
 

 

Proszę o wydanie zezwolenia na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych.  

 

WNIOSKODAWCA 

● oznaczenie przedsiębiorcy 
 

 nazwisko i imię   ............................................................................................................. 

adres zamieszkania .......................................................................................................... 

 telefon .............................................................................................................................. 

 

● firma 

 
 nazwa ............................................................................................................................... 

 siedziba ............................................................................................................................ 

 telefon .............................................................................................................................. 

 

● pełnomocnicy firmy* 

 
  nazwisko i imię      .......................................................................................................... 

  adres zamieszkania . ....................................................................................................... 

  nazwisko i imię      .......................................................................................................... 

  adres zamieszkania . ....................................................................................................... 

 

● rejestr przedsiębiorców*  (K.R.S.)                              numer rejestru .............................. 

przedmiot działalności gospodarczej wynikający z wpisu do rejestru  

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

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

 

● Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej*  CEIDG 

przedmiot działalności gospodarczej wynikający z wpisu do ewidencji  

........................................................................................................................................... 
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Do wniosku należy dołączyć: 
 

 

1) Zaświadczenie o wpisie do CEIDG  lub odpis z rejestru przedsiębiorców. 

 

2) Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego 

punkt sprzedaży napojów alkoholowych. 

 

3) Pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, 

jeżeli punkt sprzedaży napojów alkoholowych będzie zlokalizowany w budynku 

mieszkalnym wielorodzinnym. 

 

4) Decyzję właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego  

       o 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 2010 r. Nr 136, poz.914 z późn. zm.)  

 

5) Pisemną zgodę gospodarza lub właściciela nieruchomości zajętej na potrzeby 

oświatowo-wychowawcze lub kultu religijnego jeżeli sąsiaduje bezpośrednio z 

posesją  punktu  sprzedaży napojów alkoholowych.  

 

6) Pisemną zgodę Rady Sołeckiej jeżeli posesja  punktu  sprzedaży napojów 

alkoholowych sąsiaduje bezpośrednio z nieruchomością zajętą na potrzeby 

oświatowo-wychowawcze lub kultu religijnego. 
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WNIOSEK O  WYDANIE  ZEZWOLENIA 

NA  SPRZEDAŻ  NAPOJÓW  ALKOHOLOWYCH 

1. Napoje alkoholowe przeznaczone do spożycia: 
a) w miejscu sprzedaży* 

b) poza miejscem sprzedaży* 

2. Napoje  alkoholowe  o   zawartości : 
a) do 4,5% alkoholu  oraz  piwo* 

b) powyżej 4,5% do 18%  alkoholu  z wyjątkiem piwa* 

c) powyżej 18% alkoholu* 

 

3. W  punkcie sprzedaży napojów alkoholowych  mieszczącym się: 
a) pod adresem: ........................................................................................................ 

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

b) usytuowanym na posesji sąsiadującej bezpośrednio z :  

- od frontu obiektu .............................................................................................. 

- od zaplecza obiektu .......................................................................................... 

- z boku obiektu  (prawa strona patrząc na front) ............................................... 

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

- z boku obiektu (lewa strona patrząc na front) .................................................. 

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

4. Sprzedaż  napojów  alkoholowych  na  okres: 
 

od dnia ................................................... do dnia ........................................................ 

 

5. Punkt składowania napojów alkoholowych 

    (magazyn dystrybucyjny) mieścić  się  będzie pod adresem:   

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

Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności z art. 233 § 1 Kodeksu 

karnego (Dz. U. z 1997r., nr 88 poz. 533 z późn. zm.) za składanie fałszywych zeznań.  

 

                                                                                                   .................................... 
*) – niepotrzebne skreślić                                                                   (podpis wnioskodawcy) 
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