URZĄD MIEJSKI W KOWARACH
UL. 1 MAJA 1A
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH, BUDYNEK B, POKÓJ 3, NR TEL. 75 64 39 227
Kowary, dn..............................................
…...............................................................
(oznaczenie przedsiębiorcy)

…...............................................................
(siedziba/adres)

…...............................................................
(NIP/numer w rejestrze przedsiębiorców w KRS)

…............................................................…
(numer telefonu)

Burmistrz Miasta Kowary

WNIOSEK
o wydanie zezwolenia na sprzedaż - podawanie napojów alkoholowych:
Przeznaczone do spożycia w miejscu sprzedaży
Przeznaczone do spożycia poza miejscem sprzedaży
(*) właściwie zakreślić „x”

Zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa
Zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu z wyjątkiem piwa
Zawierających powyżej 18% alkoholu
(*) właściwie zakreślić „x”

….....................................................................................................................................................…...
…............................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................
(adres punktu sprzedaży)

...........................................................................................................................................................….
…............................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................
(adres punktu składowania napojów alkoholowych- magazyn dystrybucyjny)

.….....................................................................................................................................................…..
…............................................................................................................................................................
(pełnomocnicy- jeśli ustanowieni, ich imiona, nazwiska i adresy zamieszkania)

(*) w przypadku ustanowienia pełnomocnika, do wniosku należy dołączyć dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa oraz
dowód uiszczenia opłaty skarbowej zgodnie z art.4 ustawy o opłacie skarbowej

...........................................................................................................................................................….
…............................................................................................................................................................
(przedmiot działalności gospodarczej-zgodnie z PKD)

..........................................................................................................................................................…..
…............................................................................................................................................................
(okres ważności zezwolenia, o który ubiega się wnioskujący)

(*) zgodnie art. 18 ust. 9 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi- zezwolenia wydaje się na okres nie krótszy niż:
w przypadku przeznaczenia do spożycia w miejscu sprzedaży 4 lata, poza miejscem sprzedaży 2 lata

….......................................................................
(podpis wnioskodawcy/
w przypadku s.c. podpis wszystkich wspólników)

Do wniosku należy dołączyć: (zgodnie z art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi)

1. Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt
sprzedaży napojów alkoholowych.
2. Zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt
sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.
3. Decyzję właściwego państwowego 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.

WYPEŁNIA URZĘDNIK
Wniosek kompletny/niekompletny.
Wskazane braki......................................................................................................................................

