
RI.7340.       .20…. 
 
 
………………………………………   Tomaszów Mazowiecki, dnia …….………….. 
     (imię i nazwisko lub nazwa) 

 
……………………………………… 

(siedziba i adres) 

 
……………………………………… 

      (NIP) 
 

……………………………………… 
(numer i data stałego zezwolenia na 
sprzedaż napojów alkoholowych) 

WÓJT GMINY  
TOMASZÓW MAZOWIECKI 
 

WNIOSEK 
o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 

         
1. Oznaczenie rodzaju zezwoleń: 

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

o B – powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu*, 

o C – powyżej 18% zawartości alkoholu*. 
 
2. Nazwisko i imię wnioskodawcy (nazwa): 
 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
 
3. Miejsce zamieszkania lub siedziba przedsiębiorcy: 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
4. Przedmiot działalności gospodarczej: 

 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
5. Adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego): 

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

 
6. Nazwa imprezy: 
 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
 

7. Data sprzedaży napojów alkoholowych: ……………………………...………………………... 

 
8. Miejsce sprzedaży: 

 
…………………………………………………………………………………………………….  
 
Do wniosku przedkładam załączniki: 

1) kopie zezwolenia stałego na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych; 

2) kopię potwierdzenia aktualnej opłaty za zezwolenie. 
(Załączniki nie dotyczą przedsiębiorców, którzy mają zezwolenie wydane przez Wójta Gminy Tomaszów Maz.!) 
 
 
 

*zaznaczyć właściwe „X”      Podpis przedsiębiorcy 

 

Tel. ……………………………      …………………………………… 



 

      
POUCZENIE 

 
Art. 18

1
.  [Jednorazowe zezwolenia] 1. Na sprzedaż napojów alkoholowych przedsiębiorcom 

posiadającym zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostkom Ochotniczych Straży 
Pożarnych mogą być wydawane jednorazowe zezwolenia, do których nie stosuje się przepisów art. 18 
ust. 4, ust. 5 pkt 5, ust. 6, ust. 7 pkt 4 i 6 oraz ust. 9-14.  
 2. Zezwolenia, o których mowa w ust. 1, wydawane są na okres do 2 dni.  
 3. Opłata za jednorazowe zezwolenia, o których mowa w ust. 1, wnoszona jest na rachunek gminy  
przed wydaniem zezwolenia w wysokości odpowiadającej 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje 
zezwoleń, o których mowa w art. 11

1
 ust. 2 i art. 18 ust. 3, tj.:  

 43,75 zł - zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5 % zawartości alkoholu oraz na 
piwo,  

 43,75 zł - zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5 % do 18 % zawartości 
alkoholu  
(z wyjątkiem piwa),  

 175,00 zł - zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18 % zawartości alkoholu. 
 4. Przedsiębiorcom, których działalność polega na organizacji przyjęć, zezwolenia na sprzedaż 
napojów alkoholowych mogą być wydawane na okres do dwóch lat. Do zezwoleń nie stosuje się 
przepisów art. 18 ust. 5 pkt 5, ust. 6 pkt 2-4, ust. 7 pkt 4, 5 i 7, ust. 9, ust. 10 pkt 3 oraz ust. 12 pkt 1 i 3.  
 5. Opłata za zezwolenia, o których mowa w ust. 4, jest wnoszona na rachunek gminy przed wydaniem 
zezwolenia w wysokości określonej w art. 11

1
 ust. 2 i 5.  

 


