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WNIOSEK 
o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 

 
1. Oznaczenie przedsiębiorcy: 

1.1. (imię i nazwisko lub nazwa osoby prawnej) 

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

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

1.2.  (siedziba lub adres) ……………………………………………………………………………………………….……….. 

1.3. (nr w rejestrze przedsiębiorców lub w ewidencji działalności gospodarczej): ……………………………………….…………. 

2. Oznaczenie pełnomocnika przedsiębiorcy: 

2.1. (imię i nazwisko) …………………………………………………………………………….……………………………… 

2.2. (adres zamieszkania) …………………………………………………………………………….………………………… 

3. Określenie przedmiotu prowadzonej działalności gospodarczej: ……………………………..………………………... 

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

4. Oznaczenie rodzaju zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: 

 Handel             Gastronomia 

                                                                  A) do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo* 

B) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa)*  

C) powyżej 18% zawartości alkoholu* 

5. Określenie adresu punktu sprzedaży: ……………………………………………………………………………………… 

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

6. Czy w punkcie była prowadzona sprzedaż napojów alkoholowych: 

                Placówko nowo uruchamiana  

                Kontynuacja działalności 

                Zmiana podmiotu w istniejącej placówce  

7. Określenie adresu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego): ……………………………… 

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

8. Wnioskowany termin ważności zezwolenia, określony w latach:** ………………………….………………………….. 

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

          (Miejscowość, data)                                      (podpis) 
 
 

 
 



 

 
 
 

POUCZENIE 
 
 

Zgodnie z treścią art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 
2018 r., poz. 2137 ze zm.), do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty oryginały lub kserokopie poświadczone przez notariusza 
albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą 
podatkowym - art. 76a k.p.a. (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.). 
 

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. decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt . 2 

ustawy a dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2018 r., poz.1541 ze zm.). 
 

 
 w pkt. 4 należy zakreślić literę: A, B albo C, stosownie do treści żądania. Zgodnie bowiem z treścią art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 26 
października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, (Dz. U. z 2018 r., poz. 2137 ze zm.), zezwolenia te 
wydaje się oddzielnie na każdy z w/w rodzajów napojów alkoholowych, 

 wypełnienie pkt. 8 nie ma charakteru obowiązkowego.  

 


