Boguszów-Gorce dn. ..............................
..........................................
.......................................…
..........................................
/oznaczenie wnioskodawcy,
i adres, telefon)

Urząd Miejski w Boguszowie-Gorcach

WNIOSEK
o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

1. Wnoszę o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu:
- do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo (A)
- powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu z wyjątkiem piwa (B)

*
*

- powyżej 18% zawartości alkoholu (C)
*
do spożycia w miejscu/poza miejscem sprzedaży* w lokalu …………………………………………
określić branże, rodzaj działalności

2. Oznaczenie przedsiębiorcy, siedziba i adres
.......................................................................................................................................................................…….......
.......................................................................................................................................................................…….......
3. Dane pełnomocnika.............................................................................................................................…..........
........................................................................................................................................................…...............…........
(imię, nazwisko, adres zamieszkania pełnomocnika)

4. Nr w rejestrze przedsiębiorców KRS (w przypadku posiadania) oraz nr NIP ……….............................……...… .
…………………………………………………………………………………………………………………….…
(w przypadku spółki cywilnej należy podać nr NIP spółki oraz nr NIP wspólników spółki)

5. Przedmiot działalności gospodarczej
...................................................................................................................................................................…...............
6. Adres punktu sprzedaży napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego):
...........................................................................................................................................................….......................
7. Adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego):
.................................................................................................................................................................….................
8. Budynek, w którym znajduje się placówka jest: …………………………………………………………….




wolno stojący *
mieszkalny jednorodzinny *
mieszkalny wielorodzinny *.

4. Zamierzam korzystać z zezwoleń od dnia ................................................................
---------------------------podpis wnioskodawcy

* - właściwe zakreślić
Dokumenty jakie należy dołączyć do wniosku:( kserokopie wszystkich dokumentów, oryginały do wglądu)
dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych (
umowa najmu ,dzierżawy, użyczenia, akt notarialny, wypis z ksiąg wieczystych),
pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku na sprzedaż napojów alkoholowych, jeżeli
punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
decyzję właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65
ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia ( Dz. U. Nr 171, poz 1225 ).

dowód wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł w przypadku ustanowienia pełnomocnika

Data wpływu wniosku dnia …………….
Wniosek niekompletny * / Wniosek kompletny*
Wydano potwierdzenie przyjęcia wniosku na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności
gospodarczej, w dniu jego złożenia.

podpis przyjmującego wniosek

----------------------------------------

UWAGA :
Wnioski podlegają zaopiniowaniu przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie
zgodności lokalizacji danego punktu sprzedaży, z zasadami określonymi w Uchwałach Rady Miejskiej
.
Posiedzenia Komisji odbywają się w środy dwa razy w miesiącu.

