………………………………………….

Brzesko, dnia .....................

………………………………………….
………………………………………….
(nazwa, NIP i adres przedsiębiorcy prowadzącego działalność)

BURMISTRZ BRZESKA

WNIOSEK
o wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych
1. Oznaczenie przedsiębiorcy
.................................................................................................................................................
NIP/KRS......................................................., nr tel. ..............................................................
2. Adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej (siedziby)
.................................................................................................................................................
3. Pełnomocnik (o ile został ustanowiony) - imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr tel.
.................................................................................................................................................
4. Przedmiot działalności gospodarczej wg PKD 2007......................................................
5. Adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego)
.................................................................................................................................................
6. Oznaczenie rodzaju zezwolenia: (zaznacz "x" właściwe)
 A /o zawartości alkoholu do 4,5% oraz na piwo
 B/ o zawartości alkoholu powyżej 4,5% do 18% (z wyjątkiem piwa)
 C/ o zawartości alkoholu powyżej 18%
7. Sprzedaż napojów alkoholowych będzie prowadzona:
na stoisku zlokalizowanym w.............................. przy ul. .....................................................
na terenie …….........................................................................................................................
w dniach .................................................... w godzinach ........................................................
Impreza p.n. …………………….............................................................................................
organizowana jest przez: ……………….................................................................................
Do wniosku należy dołączyć:
 1. Kserokopię posiadanego stałego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wraz
z dowodem potwierdzającym dokonania opłaty za korzystanie z zezwolenia.
(w przypadku zezwolenia wydanego przez Urząd Miejski w Brzesku wystarczy podać tylko
numer zezwolenia ……………………………………............................................................)
 2. Pisemną zgodę właściciela terenu (obiektu) dotyczącą sprzedaży alkoholu.
 3. Pełnomocnictwo (w przypadku ustanowienia) wraz z opłatą skarbową za udzielenie
pełnomocnictwa w wysokości 17,00 zł.
Oświadczam, że ww. impreza (zaznacz "x" właściwe)
 podlega /  nie podlega - ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeństwie imprez
masowych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2139 z późn. zm.)
Oświadczam, iż sprzedaż napojów alkoholowych będzie się odbywać w wyznaczonym
punkcie sprzedaży usytuowanym poza terenem imprezy masowej.
Oświadczam, że znana jest mi treść ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2015r., poz 1286 z późn. zm.),
oraz treść wydanych z jej upoważnienia uchwał Rady Miejskiej w Brzesku.
.....................................................................

/czytelny podpis/*
* w przypadku wykonywania działalności gospodarczej na podstawie umowy spółki cywilnej podpisy wszystkich wspólników.

