
 

 

Nr  zezwolenia: ……………… 
 

*            
                Tomaszów Mazowiecki, dn. ....................................... 

 
      WÓJT GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI 

 
WNIOSEK  

o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  
 

Na podstawie art. 18 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 26 października 1982r.  
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j.t. Dz. U. z 2015r., 
poz. 1286 z późn. zm.) zwracam się z prośbą o wydanie zezwolenia na sprzedaż 
napojów alkoholowych:  
 
1. Oznaczenie rodzaju zezwolenia:  
 
� „A” - do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo,  
� „B” - powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),  
� „C” - powyżej 18% zawartości alkoholu  
 
2. Oznaczenie przedsiębiorcy: (imię i nazwisko przedsiębiorcy albo nazwa osoby prawnej)  

1) …………………………………………………………………………………………  

2)* ………………………………………………………………………………………… 

3) REGON:  ………………………………………… 

4) NIP:  ………………………………………… 

3. Miejsce zamieszkania przedsiębiorcy albo siedziba osoby prawnej:  

1) ………………………………………………………………………………………….  

2) ** ……………………………………………………………………………………….  

nr  tel. ……………………………………  

4. Pełnomocnik: (imię i nazwisko, adres zamieszkania nr tel.)  
 
……………………………………………………………………………………………  
W przypadku ustanowienia pełnomocnika do wniosku należy dołączyć dokument stwierdzający 
udzielenie pełnomocnictwa oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej, zgodnie z art. 4 ustawy  
z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t .Dz. U. z 2015r., poz. 783 ze zm.)  

 
5. Rodzaj prowadzonej sprzedaży napojów alkoholowych:  
� poza miejscem (handel detaliczny),  
� w miejscu (gastronomia),  
 
6. Adres punktu sprzedaży: …………………………………………………………………  
 
7. Lokalizacja punktu sprzedaży: (np. budynek wielorodzinny, usługowo-biurowy, kiosk, 

pawilon)  

………….………………………………………………………………………………...  
�- zaznaczyć właściwe „X”  
*  dane na szarym tle wpisuje organ przyjmujący wniosek 

** - dot. danych wspólnika spółki        VERTE  
 

RP.7340............................



 

8. Prawo do lokalu (np: własność, dzierżawa, najem, inne; podać z kim i na jaki okres)  

……………………………………………………………………………………………  

9. Adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazyn dystrybucyjny)  

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

10. Powierzchnia ogólna: ............................................................................................ 

11. Poprzednie zezwolenie ważne do:  .......................................................................  

12. Przedmiot działalności gospodarczej: (rodzaj, branża oraz nazwa lokalu)  

.................................................................................................................................... 

13. Planowane rozpoczęcie od: …..............................................................................  

 

 

1) ……………………………………   2)*** ...……………………………  
Czytelny(e) podpis(y) i pieczęć imienna przedsiębiorcy(ów) lub pełnomocnika(ów)***  

 
 
***w przypadku prowadzenia działalności na podstawie umowy spółki cywilnej – podpisy 
wszystkich wspólników  

 
P O U C Z E N I E  

 
1. Do wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych należy dołączyć:  
a)  Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży 
napojów alkoholowych.  
b) Pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt 
sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.  
c) Decyzję właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, potwierdzającą spełnienie 
warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży wydana dla ww. przedsiębiorcy.  
2. Wniosek należy składać z kompletem załączników.  
3. Wniosek złożony bez wymaganych załączników i nie uzupełniony w terminie 7 dni od wezwania, 
zostanie pozostawiony bez rozpoznania.  
Podstawa prawna: art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2016r., poz. 23)  
 
UWAGA !!  
Wyciąg z ustawy z dnia 26 października 1982 r., o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi (j.t. Dz. U. z 2015r., poz. 1286 z późn. zm.):  
Art. 11 ust. 7. Opłata, za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wnoszona 
jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech 
równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku 
kalendarzowego.  
Art. 11 ust. 8. W roku nabycia zezwolenia lub utraty ważności zezwolenia, opłaty dokonuje się 

w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia. 

 

 




