
 

Izbica, ......................................................................... 

 

Wniosek 
o wydanie zezwolenia

 
 na sprzedaż napojów alkoholowych: 

□  Detal - sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia   

        poza miejscem sprzedaży   

□ Gastronomia - sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych 

        przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży        

 

od dnia …………………….. od godz. …………….. do godz. ………………. 

□ A) zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa
 

□ B) zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) 

□ C) zawierających powyżej 18% alkoholu 

1. Przedsiębiorca 

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

(oznaczenie przedsiębiorcy) 

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

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

(siedziba i adres przedsiębiorcy) 
 

Pełnomocnicy ............................................................................................................................................................................................. 
(imię i nazwisko, adres zamieszkania) 

 

2. Numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym .........................................                       
                                                                     (dotyczy przedsiębiorców zarejestrowanych w KRS) 

3. NIP ………………………………………………………………………………………………………………………………...………. 

                                           (w przypadku spółki cywilnej należy podać NIP spółki oraz NIP każdego wspólnika spółki cywilnej)                       

 

4. Przedmiot działalności gospodarczej .............................................................................................................................  

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

(rodzaj placówki – branża, nazwa) 

5. Adres punktu sprzedaży …………………………………........................................................................................................ 
(ulica, miejscowość i kod pocztowy) 

i jego lokalizacja ………………………………………..........................................................................................................................    
                                                       (bud. mieszkalny wielorodzinny, bud. niemieszkalny, pawilon, kiosk, inne) 

 

6. Adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego) 

 

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

 

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

 (imię(ona) i nazwisko(a) przedsiębiorcy(ów) lub osoby upoważnionej)                      

                                                                                                                               

 

 

                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

WYRAŻAM/NIE WYRAŻAM ZGODY* na przetwarzanie numeru telefonu w celu umożliwienia 

komunikacji elektronicznej Administratora z osobą fizyczną w w/w sprawie 

……………………………………………………………………………………….………i/lub 

adresu e-mail ……………………………………………………………………………i/lub adresu do 

doręczeń…………………………………………………………………………………………………

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

 

 

      ……………………..…………………………………….. 
Czytelny podpis osoby 

* niepotrzebne skreślić 

 

 

Załączniki do wniosku: 

□ 1.  Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt 

sprzedaży napojów alkoholowych.  

□ 2. Zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży 

będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym. 

□  3.   Decyzja właściwego państwowego 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. z 2019r. poz. 1252, z późn. zm.) 

 

                                                  □ - właściwe zaznaczyć „X”                                                                                                                                                                 

Przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają działalność w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych wnoszą 

opłatę przed wydaniem zezwolenia w  wysokości: 

a. 525 zł – za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% 

alkoholu oraz  piwa, 

b. 525 zł – za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 

4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem  piwa), 

c. 2100 zł – za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 

18%  alkoholu.  

Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych, przed wydaniem kolejnego zezwolenia, 

wnoszą opłatę w wysokości uzależnionej od wartości sprzedaży w roku poprzednim (ustaloną na 

podstawie pisemnego oświadczenia przedsiębiorcy o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów 

napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim, składanego do dnia 31 stycznia): 

a. 1,4% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz 

piwa jeżeli wartość sprzedaży przekroczyła 37 500 zł,  

b. 1,4% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim napojów zawierających od 4,5% do 18% 

alkoholu (z wyjątkiem piwa) jeżeli wartość sprzedaży przekroczyła 37 500 zł,  

c. 2,7% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim napojów zawierających powyżej 18% 

alkoholu jeżeli wartość sprzedaży przekroczyła 77 000 zł.  

Opłata za korzystanie z zezwolenia wnoszona jest w każdym roku kalendarzowym, objętym 

zezwoleniem w wysokości jak powyżej.  

Opłata wnoszona jest na konto :Urząd Gminy Izbica. ul. Gminna 4 - 64 9610 0002 0000 0824 2007 

0002 w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego. Są to terminy 

ostateczne, nie podlegające przedłużeniu ani przywróceniu. W przypadku niezłożenia oświadczenia w 

nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia lub niedokonania opłaty we wskazanych ustawowo 

terminach zezwolenie wygasa, a przedsiębiorca może wystąpić o nowe zezwolenie po 6 miesiącach. 

 

 


