
Ornontowice, dnia  ..........................

Wójt Gminy Ornontowice

WNIOSEK
o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

1. Przedsiębiorca-wnioskodawca

….............................................................................................................................................
(oznaczenie przedsiębiorcy-nazwisko, imię, nazwa)

Adres/siedziba.........................................................................................................................

Pełnomocnik............................................................................................................................
(w przypadku ustanowienia pełnomocnika jego imię, nazwisko i adres zamieszkania)

2. Wnioskuję o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: (zaznaczyć właściwy rodzaj)
� przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży - DETAL

� przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży - GASTRONOMIA

� dla przedsiębiorców, których działalność polega na organizacji przyjęć (catering)

Wnioskuję o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych następujących kategorii:(zaznaczyć

odpowiednio X)

� do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo (kategoria A)

� pow. 4,5% do 18% zawartości alkoholu w wyłączeniem piwa (kategoria B)

� pow. 18% zawartości alkoholu (kategoria C)

3. Numer w rejestrze przedsiębiorców (Krajowym Rejestrze Sądowym)......................................................

Nr NIP (dla osób figurujących w CEIDG).............................................................................................................

4. Przedmiot działalności gospodarczej: (wg PKD)...........................................................................................

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

5.  Adres  punktu  sprzedaży  napojów  alkoholowych (nie  dotyczy  działalności  w  zakresie  organizacji

przyjęć)...................................................................................................................................................................

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

….............................................................................................................................................................................
Nr telefonu kontaktowego z przedsiębiorcą …......................….........................................................................

Załączniki:

1. Kserokopia  dokumentu  potwierdzającego  tytuł  prawny  wnioskodawcy  do  lokalu  stanowiącego  punkt  sprzedaży
napojów alkoholowych (oryginał do wglądu),

2. Kserokopia  decyzji  właściwego  państwowego  powiatowego  inspektora  sanitarnego  o  zatwierdzeniu
zakładu/kserokopia  zaświadczenia  właściwego  państwowego  powiatowego  inspektora  sanitarnego  (oryginał  do
wglądu),

3. Kserokopia pisemnej zgody właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku,  jeżeli punkt sprzedaży
zlokalizowany jest w budynku mieszkalnym wielorodzinnym* (oryginał)

4. Pełnomocnictwo  –  w  przypadku  ustanowienia  pełnomocnika  wraz  z  dowodem uiszczenia  opłaty  skarbowej  w
wysokości – 17,00 zł

5.     Kserokopia umowa spółki cywilnej – w przypadku wspólników spółki cywilnej (oryginał do wglądu).

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

 (podpis)



1. Powierzchnia punktu sprzedaży ogółem wynosi ....................m², w tym części handlowej/sali konsumenckiej *
........................... m². 

2. Oświadczam, iż punkt, w którym ubiegam się o sprzedaż napojów alkoholowych jest zgodny z art. 14 ust. 1
ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz.
U. 2007 r. Nr 70 poz. 473 z późn. zm.), który brzmi:

Zabrania się sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych: 

1.   na terenie szkół oraz innych zakładów i placówek oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych 
  i domów studenckich, 

2.   na terenie zakładów pracy oraz miejsc zbiorowego żywienia pracowników, 
3.   w miejscach i czasie masowych zgromadzeń, 
4.   w środkach i obiektach komunikacji publicznej (...), 
5.   (uchylony), 
6.  w obiektach zajmowanych przez organy wojskowe i spraw wewnętrznych, jak również w rejonie obiektów

koszarowych i zakwaterowania przejściowego jednostek wojskowych. 

3. Oświadczam, iż usytuowanie punktu sprzedaży spełnia wymogi określone w § 1 oraz § 2 Uchwały Rady
Gminy w Ornontowicach Nr XXXIX/179/97 z dnia 26 czerwca 1997, które brzmią:
 
§ 1  Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu oraz poza miejscem 

sprzedaży a wydaje się wyłącznie gdy placówka usytuowana jest w odległości nie mniejszej niż 50 m /licząc 
po drodze  dojścia od wejścia do wyjścia budynku/ od takich obiektów jak: szkoły, przedszkole, kościół.

§ 2  Sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% zawartości alkoholu z wyjątkiem piwa może   odbywać się 
w placówce:

   - handlowej, której powierzchnia sal oraz zaplecza magazynowego wynosi co najmniej 30 m²
   - gastronomicznych, gdy placówka ta posiada powierzchnię sal konsumenckich większą niż 25 m²    

 

................................................                                                              ...............................................
        (miejscowość, data)                                                                                   (podpis)

Zezwolenie  na  sprzedaż  napojów  alkoholowych  organ  wydaje  po  uzyskaniu  pozytywnej  opinii  Gminnej
Komisji  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o zgodności  lokalizacji  punktu  sprzedaży z  uchwałami
Rady Gminy Ornontowice.
Zezwolenie  na  sprzedaż  napojów  alkoholowych  lub  decyzję  o  odmowie  wydania  zezwolenia  na  sprzedaż

napojów alkoholowych, organ wydaje w ciągu 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.


