Data wpływu

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych (właściwe podkreślić)
o zawartości alkoholu
do 4,5% oraz piwa
- typu A

o zawartości alkoholu
powyżej 4,5% do 18%
(z wyjątkiem piwa)
– typu B

o zawartości alkoholu
powyżej 18%
- typu C

Miejsce spożycia sprzedawanych napojów alkoholowych (właściwe podkreślić)
w miejscu sprzedaży (placówka
poza miejscem sprzedaży (sklep)
gastronomiczna)
Oznaczenie przedsiębiorcy/nazwa
firmy/ imię i nazwisko

WNIOSKODAWCA

NIP/nr KRS
Adres miejsca zamieszkania/
siedziby

Adres do korespondencji
Nr telefonu, e-mail
Imiona i nazwiska ustanowionych
pełnomocników oraz adres
zamieszkania

ADRES PUNKTU SPRZEDAŻY
Miejscowość
ulica, nr nieruchomości i lokalu

Odręczny szkic usytuowania lokalu
w terenie

Wnioskodawca w lokalu (podkreślić właściwe)

Godziny otwarcia placówki:

1. Już prowadzi działalność handlowogastronomiczną

poniedziałek – piątek

od …………..do …………

sobota

od ….……… do …………

2. Jeszcze nie prowadzi działalności handlowogastronomicznej

niedziela

od …………. do …………

święta

od …….…….. do ……….

…………………………………………………
Przewidywany termin otwarcia placówki

Przedmiot działalności gospodarczej wg PKD 2007, w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych:

OPIS SKLEPU
Powierzchnia lokalu sklepowego

sala sprzedażowa ...............................m2



zaplecze

...............................m2

ogółem

................................m2

Rodzaj towarów na sali sprzedażowej
podstawowe art. spożywcze
pieczywo
mleko i jego przetwory
jaja
tłuszcze roślinne i zwierzęce
cukier
mąka i inne przetwory zbożowe

Owoce i warzywa
mięs, wędliny, drób, ryby
słodycze
napoje niealkoholowe
Artykuły nieżywnościowe
..............................................................................
.
jakie
które zajmują..............% pow. sali sprzedażowej

OPIS PLACÓWKI GASTRONOMICZNEJ
Powierzchnia lokalu gastronomicznego
Oferta kulinarna:

zupy
sala konsumencka .................................m2
drugie dania obiadowe

przekąski gorące
zaplecze
.................................m2
przekąski zimne

desery, wyroby ciastkarskie
ogółem
.................................m2
napoje gorące
*właściwe podkreślić
WC dla konsumenta:
Usługi dodatkowe:
1. w obrębie lokalu, z wejściem z sali
Organizowanie przyjęć okolicznościowych.
konsumenckiej
Prowadzenie działalności rozrywkowej.
2. w obrębie lokalu, z wejściem z
Inne......................................................................
pomieszczenia
.............................................................................
przy sali komputerowej
.
3. w obrębie lokalu, na zapleczu
4. poza obrębem lokalu.........................................
Obsługa:
..........................................................................
bufetowa, kelnerska
*właściwe podkreślić
gdzie
Ilość siedzących miejsc konsumenckich:
Inne uwagi wnioskodawcy
przy stolikach ..................................

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

przy bufecie ..................................
przy blatach
przyściennych ..................................

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

Razem............................

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

Posiadane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w w/w punkcie sprzedaży
Lp.
Numer zezwolenia
Data wydania zezwolenia
Okres ważności
1.

Od dnia

do dnia

2.

Od dnia

do dnia

3.

Od dnia

do dnia

Do wniosku o wydanie zezwolenia należy dołączyć:
1. dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy 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 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).

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY:
Stosownie do art.75 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, po zapoznaniu się z odpowiedzialnością za fałszywe
zeznania, określoną w art. 233 § 1 Kodeksu karnego w związku z prowadzonym w Urzędzie Gminy Czernica postępowaniem
administracyjnym w sprawie wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w w/w punkcie sprzedaży, będąc stroną
tego postępowania, na swój wniosek oświadczam, że dane zawarte w złożonym przeze mnie wniosku są zgodne z prawdą.

_______________________________________________
(data i podpis wnioskodawcy/wnioskodawców)

