NAZWA WNIOSKU O WYDANIE ZEZWOLENIA
JEDNORAZOWEGO NA SPRZEDAŻ
DETALICZNĄ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Opracował:

Wydanie: 2

Kopia nr: __  N  NN

Zatwierdził:

………………………………..

………………………………..

data i podpis

data i podpis

1. Oznaczenie strony
(imię i nazwisko; nazwa firmy; adres zamieszkania lub siedziby ; pozostałe wymagane dane)

2. Data złożenia wniosku
3. Przedmiot wniosku
Wniosek o wydanie zezwoleń jednorazowych na sprzedaż napojów alkoholowych ze spożyciem:
1. w miejscu sprzedaży, 2. poza miejscem sprzedaży ,
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 .................................................................................................
3. Lokalizacja miejsca sprzedaży ............................................................................................
4. Numer: NIP .......................................... lub KRS .............................................................
5. Termin ważności zezwoleń (do 2 dni): od …...................... do …......................................
6. Adres magazynu (punktu składowania alkoholu) …..........................................................
7. Numery posiadanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych: do 4,5% zawartości
alkoholu oraz piwo …................, powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem
piwa) …................, powyżej 18% zawartości alkoholu …..................., nazwa organu
wydającego zezwolenia …......................................................................................................
4. Podpis wnioskodawcy

5. Dokumenty związane
Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości o przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2015r. , poz. 1286 j.t.)
Uchwały: Nr 27/IV/03 Rady Miejskiej w Ząbkach z dnia 14 lutego 2003r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów
zawierających pow. 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) , zmieniona uchwałą
Nr XXVI/137/2004 Rady Miasta Ząbki z dnia 12 sierpnia 2004r.i uchwała Nr LV/333/2006 z dnia 31 sierpnia 2006r., uchwała Nr 28/IV/03
Rady Miejskiej w Ząbkach z dnia 14 lutego 2003r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych na terenie Miasta Ząbki, oraz uchwałą Nr 29/IV/03 Rady Miejskiej w Ząbkach z dnia 14 lutego 2003r. w sprawie
wprowadzenia zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych (tekst jednolity uchwała Nr LIV/503/2014 Rady Miasta
Ząbki z dnia 3 kwietnia 2014r.).

6. Załączniki
1. kopie posiadanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, opłat za korzystanie z
zezwoleń, tytuł prawny do korzystania z lokalu lub miejsca, które ma stanowić miejsce
sprzedaży napojów alkoholowych (np. kopia umowy najmu lub użyczenia, kopia aktu
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własności)

* niepotrzebne skreślić
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