
                                                                                                                 

                                                                                                                   Świecie, dnia............................. 

  

WNIOSEK 

o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 

 

Urząd Miejski w Świeciu 

ul. Wojska Polskiego 124  

86-100 Świecie 

 

Na podstawie art. 18 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałania alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2277 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 na piwo 

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

C-powyżej 18% zwartości alkoholu 

 

2. Oznaczenie przedsiębiorcy: (imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania, telefon komórkowy): 

 

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

 

3. Nazwa i siedziba przedsiębiorstwa: 
 

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

(nazwa przedsiębiorstwa) 

.................................................................................................................................................................... 
(siedziba przedsiębiorstwa – adres zakładu głównego, telefon kontaktowy) 

 

4. Pełnomocnicy (w przypadku ich ustanowienia): 

 

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

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

(imiona i nazwiska pełnomocników - adresy zamieszkania) 

 

5. Numer NIP: 

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

 

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

- handel detaliczny ...................................................................................................................................... 

- gastronomia .............................................................................................................................................. 

7. Adres punktu sprzedaży (oraz lokalizacja np. budynek wielorodzinny, usługowo-biurowy, kiosk, 

pawilon, itp.): 

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

 

8. Adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego): 

 

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

 

9. Dni i godziny prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych: 

 

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

 

 

 

……………………………………….. 
czytelny podpis(y) i pieczęć pełnomocnika 

przedsiębiorcy(ów) lub pełnomocnika(ów) 

 

 

 

 



 

Załączniki⁕: 

1. Dokument potwierdzający tytuł prawny 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, państwowego zatwierdzeniu zakładu, o której 

mowa a art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dn. 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz.U. z 

2018r. poz. 1541 i 1669 ze zm.). 

 

⁕ załączniki muszą być w oryginale 

Zamiast oryginału dokumentu strona może złożyć odpis dokumentu, jeżeli jego zgodność została 

poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego 

adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą patentowym. 

Upoważniony pracownik organu prowadzącego postepowanie, któremu został okazany oryginał 

dokumentu wraz z odpisem, na żądanie strony, poświadcza zgodność odpisu dokumentu z oryginałem. 

 

Poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu lub kopii, dokonane przez organy administracji 

samorządowej objęte jest opłata skarbową w wysokości 5 PLN od każdej rozpoczętej stronicy. 

 

Przedsiębiorcy podający lub sprzedający różne mieszaniny napojów alkoholowych na podstawie posiadanych 

receptur, z wykorzystaniem napojów zawierających powyżej 18% alkoholu, są zobowiązani do posiadania 

zezwoleń na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu - -typ „C”. 


