Przedsiębiorca:
….......................................

Chełmek, dnia ............................

( nazwisko i imię / nazwa i forma prawna)

….......................................
…........................................
Siedziba i adres przedsiębiorcy
.....................................................
......................................................
/NIP ..............................................

Do Burmistrza Chełmka
WNIOSEK
o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia
poza miejscem sprzedaży ( detal)
1. Wnioskuję o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
a/ do 4,5 % zawartości alkoholu oraz na piwo,*
b/ pow.4,5% - 18 % zawartości alkoholu / z wyjątkiem piwa/,*
c/ pow.18 % zawartości alkoholu.*
Dla punktu zlokalizowanego
w budynku ; mieszkalnym, mieszkalnym niezamieszkałym, niemieszkalnym, mieszkalno - użytkowym (podkreśl właściwe)

…...................................................................................................................................................
( dokładny adres placówki)
2. Deklarowany czas sprzedaży napojów alkoholowych od godz. …............... do godz. …........
3. Powierzchnia sprzedażna punktu wynosi …............m2
4. Adres punktu składowania napojów alkoholowych ( magazynu dystrybucyjnego)
…..............................................................................................................................................
5. Numery w rejestrze przedsiębiorców (KRS) lub ewidencji działalności gospodarczej
( w przypadku CEIDG proszę podać nr NIP)
…..............................................................................................................................................
6. Przedmiot prowadzonej działalności (zaznaczyć przeważający)
- 4711.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności ,
napojów i wyrobów tytoniowych*
- 4719.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach *
- 4725.Z Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach*

7. Telefoniczny nr kontaktowy z placówką …...............................................................................
8. Dane pełnomocników …..........................................................................................................
( imię i nazwisko adres zamieszkania)

9. Placówka nowo uruchamiana*
kontynuacja działalności*
zmiana Przedsiębiorcy w istniejącej placówce*

* zaznaczyć właściwe

Załączniki:
1. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów
alkoholowych.
2. Pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt
sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.
3. Decyzja PPIS w Oświęcimiu potwierdzająca spełnienie warunków sanitarnych przez punkt
sprzedaży.
4. Pełnomocnictwo opłacone opłatą skarbową – w przypadku ustanowienia pełnomocnika.
Opłata skarbowa za pełnomocnictwo wynosi 17 zł.
Oświadczenie
Pouczony o odpowiedzialności karnej 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, iż znane mi są przepisy ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.) a w
szczególności:
·że punkt sprzedaży nie jest usytuowany w miejscach objętych zakazem ustawowym (art. 14):
- na terenie szkół oraz innych zakładów i placówek oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych
i domów studenckich,,
- na terenie zakładów pracy oraz miejsc zbiorowego żywienia pracowników,
- w miejscach i czasie masowych zgromadzeń,
- w środkach i obiektach komunikacji publicznej,
- w obiektach zajmowanych przez organy wojskowe i spraw wewnętrznych, jak również w rejonie
obiektów koszarowych i zakwaterowania przejściowego jednostek wojskowych,
- w ośrodkach szkoleniowych oraz w domach wypoczynkowych (dot. alkoholu kat. C)
oraz przepisy wydanych z jej upoważnienia uchwał Rady Miejskiej w Chełmku miedzy innymi:

–

uchwała Nr XXXI/235.2009 z dnia 16.04.2009 r i uchwała Nr XXIX.253.2013 z dnia 16.05.2013 r w
sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaż y i podawania napojów alkoholowych

.............................................................................
czytelny podpis składającego wniosek o zezwolenie)

