
Niebor6w, dn.

(oznaczenie przedsi^biorcy)

W6jt Gminy Niebor6w

WNIOSEK

Na podstawie art. 18 ust. ustawy z dnia 26 pazdziernika 1982 r.o wychowaniu
w trzezwosci i przeciwdziaJ;aniu alkoholizmowi (Dz. U. 2019r., poz 2277 z pozn. zin.)

zwracam sit? z prosb^ o wydanie zezwolenia na sprzedaz napojow alkoholowych

zawieraj^cych:

[_] ,,A" - do 4,5% zawartosci alkoholu oraz piwo,

,,B" - powyzej 4,5% do 18% zawartosci alkoholu (z wyj^tkiem piwa),

[_| ,,C" - powyzeJ 18% zawartosci alkoholu.

[_] do spozycia w miejscu sprzedazy Q do spozycia poza miejscem sprzedazy

Oznaczenie przedsiebiorcy Hub osobv prawnej*); (imi? i nazwisko, siedziba przedsi^biorcy)

1).

2) Numer w rejestrze przedsi^biorcow w Krajowym Rejestrze Sqdowym.

3) Numer ewidencji dziatalnosci gospodarczej w CEIDG:

NIP.

REGON:...................................................

Miejsce zamieszkania przedsi^biorcv ^albo siedziba osobv prawnei*'):

Pehiomocnik: (imi^ i nazwisko. adres zamieszkania)

Adres punktu sldadowania napojow alkoholowych fmasazvn (ivstrvbucvinv):

1. d- zaznaczy6 wlaiciwe ,,X"
2. * -je^eii wnioskuje osoba prawna - dane wsp61nik6w sp6!ki, w przypadku prowadzenia dziatalno^ci na podstavvie umo^vy sp61ki

cywilnej - podpisy wszystkich wsp6!nik6w.



Przedmiot dziaialnosci gospodarczei we PKD:

(Czytelny podpis i piecz?<i imienna przedsi^biorcy)

Do wniosku o wydanie zezwolenia nalczy dolqczyc nast^puj^ce dokumenty:

1. dokument potwierdzaj^cy tytut prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiqcego punkt
sprzedazy napojow alkoholowych;

2. zgod? wtasciciela, uzytkownika, zarzqdcy lub administratora budynku, jezeli punkt
sprzeda^y b^dzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym;

3. decyzj$ wlasciwego panstwowego inspektora sanitamego o zatwierdzeniu zaktadu, o ktorej

mowa w art. 65 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczenstwie zywno^ci
i zywienia (Dz. U. z 2019 r. poz. 1252).

Przed wydaniem decyzji nalezy dostarczy^ dowod wniesienia optaty za wydanie asezwolenia.

W przypadku ustanowienia pelnomocnika do wnlosku nalezy doi^czyc dokument stwierdzaj^cy

udzieienle p&hiomocnictwa oraz dowod uiszczenia op^aty skarbowej^ zgodnie z art.4 ustawy z dnia 16

listopada 2006 r. o optacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z pozn. zm.). Pelnomocnictwo

z dowodem optaty skarbowej w wysokosci 17 z\, lub pe^nomocnlctwo notarialne - w przypadku

ustanowienia pe-bomocnika.

PODSTAWA PRAWNA: Ustawa z dnia 26 pazdziernika 1982r. o wychowaniu w trzezwosci i
przeciwdzialamu a/koholizmowi (Dz. U. 2019r.,poz. 2277 zpozn. zm.),


