
 Czastary, dnia ….............................
..........................................................
Oznaczenie przedsiębiorcy (imię i nazwisko
przedsiębiorcy lub nazwa osoby prawnej)

...........................................................
Miejsce zamieszkania przedsiębiorcy 

lub siedziba osoby prawnej)  

Nr tel. …………………………. WÓJT GMINY CZASTARY

NIP: ……………………………

W N I O S E K
o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

  
1. Proszę   o   wydanie   jednorazowego   zezwolenia   na  sprzedaż  napojów  alkoholowych
(odpowiednie zaznaczyć „x”):
    □   do 4,5% zawartości alkoholu oraz  na piwo
    □   powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa)
    □   powyżej 18% zawartości alkoholu
    
2. Pełnomocnik: 

....................................................................................................................................................………
 (imię, nazwisko, adres zamieszkania)

3. Numer w rejestrze przedsiębiorców: …………………………………….............................………
                                                                                (KRS, Ewidencja Działalności Gospodarczej)

4. Przedmiot działalności gospodarczej: ...................................................................................………

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

5. Adres placówki, w której przedsiębiorca posiada stałe zezwolenie na sprzedaż napojów

alkoholowych i nr (y) tych zezwoleń: ………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………

6. Oznaczenie imprezy podczas której planowana jest sprzedaż napojów alkoholowych:

- nazwa imprezy: ………………………………………………………………………………

- miejsce imprezy: ……………………………………………………………………………..

    
7.  Wnioskodawcy okres ważności zezwolenia (data, godziny): ……………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………



8. Adres punktu składowania napojów alkoholowych: ……………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………

9. Ilość punktów sprzedaży napojów alkoholowych podczas imprezy:

- do spożycia w miejscu sprzedaży: ………………………

- do spożycia poza miejscem sprzedaży: …………………

10. Osoba odpowiedzialna za sprzedaż napojów alkoholowych: ……………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

11. Nazwa i siedziba organizatora imprezy: …………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………

                                                                       

                                                                         

Pouczony o odpowiedzialności  karnej  zgodnie z  art.  233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.
Kodeks karny (Dz. U. z 2017 r. poz. 2204 ze zm.) oświadczam, że dane zawarte we wniosku są aktualne
i  zgodne  ze  stanem  faktycznym,  a  także,  iż  znane  mi  są  przepisy  ustawy  z  26  października  1982  r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ((Dz. U. z 2016 r. poz. 487 ze zm.) 

………………............................................
        (podpis/y przedsiębiorcy/ów i pieczęć imienna

                                                                                                                             przedsiębiorcy/ów lub pełnomocnika)

Uwaga!
- Jednorazowe  zezwolenia  mogą   być   wydawane   przedsiębiorcom  posiadającym  zezwolenia  na  
   sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych.
- Jednorazowe zezwolenia wydawane są na okres do 2 dni.
- Opłata  za  jednorazowe  zezwolenie  wnoszona jest na rachunek gminy  przed wydaniem zezwolenia  
   w wysokości: 
   43,75 zł  – na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
   43,75 zł  – na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa), 
 175,00 zł  – na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.


