Brzesko, dnia ………………

………………………………………….
………………………………………….
………………………………………….

(nazwa, NIP i adres przedsiębiorcy prowadzącego działalność)
BURMISTRZ BRZESKA

WNIOSEK
o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
 DETAL /  GASTRONOMIA

(zaznaczyć właściwe „X”)

1. Oznaczenie rodzaju napojów alkoholowych
 A/ do 4.5% zawartości alkoholu oraz piwo
 B/ powyżej 4.5% - 18 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa)
 C/ powyżej 18 % zawartości alkoholu
2. Numer w ewidencji gospodarczej (NIP) lub rejestrze przedsiębiorców (KRS)
.................................................................................................................................................
3. Przedmiot działalności gospodarczej wg PKD 2007
.................................................................................................................................................
4. Adres punktu sprzedaży
................................................................................................................................................
5. Adres punktu składowania napojów alkoholowych /magazynu dystrybucyjnego
................................................................................................................................................
6. Pełnomocnik (jeżeli został ustanowiony) - imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr.tel
................................................................................................................................................
Do wniosku o wydanie zezwolenia należy dołączyć następujące dokumenty:
=======================================================
 1.Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów
alkoholowych.
 2.Pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie
zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.
 3.Decyzje właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu lub warunkowym
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 2015 r., poz. 594 z późn.zm.).
 4.Pełnomocnictwo z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł, – w przypadku ustanowienia
pełnomocnika zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz.U. z 2015 r., poz. 783 z późn.
zm.).
Oświadczenie
Pouczony o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U.
z 1997 r. Nr 88 poz. 553 z późn. zm.) oświadczam, że dane zawarte we wniosku i załącznikach są aktualne
i zgodne ze stanem faktycznym, a także, że znana jest mi treść ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015 r., 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.

