Stary Sącz, dnia ……………………………………………
Przedsiębiorca:
(imię i nazwisko/nazwa i forma prawna)
…………………………………………………………….…………
…………………………………………………………..……..……
Siedziba i adres przedsiębiorcy:
…………………………………………………………..…..………
………………………………………………………….……………
NIP:

…………………………………………………..…………...

Telefon i fax: …………………………………………………..
e-mail …………………………………………….………………

Burmistrz Starego Sącza
WNIOSEK
O WYDANIE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH DLA
PRZEDSIĘBIORCÓW, KTÓRYCH DZIAŁALNOŚĆ POLEGA NA ORGANIZACJI PRZYJĘĆ
Wnioskuję o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych DLA PRZEDSIĘBIORCÓW, KTÓRYCH
DZIAŁALNOŚĆ POLEGA NA ORGANIZACJI PRZYJĘĆ (CATERING) o następującej zawartości alkoholu: (właściwe
zaznaczyć X)

□
□
□
1.

do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo
– kategoria A
powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa)
– kategoria B
powyżej 18% zawartości alkoholu
– kategoria C

Przedmiot działalności gospodarczej wg PKD 2007 (zaznaczyć X działalność dominującą):

□

56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie Ŝywności dla odbiorców
zewnętrznych (katering)

(Organizacja przyjęć, wesel, bankietów, itp. wymagany nr PKD 2007 – 56.21.Z)
2.

Numer w rejestrze przedsiębiorców (KRS) lub numer ewidencji działalności gospodarczej:
(w przypadku CEIDG proszę podać numer/y NIP)

……….……………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………
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3.

Adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4.

Pełnomocnik – imię, nazwisko, adres zamieszkania, telefon kontaktowy:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. Wnioskuję o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych od dnia: …………………………………

Załączniki (zaznaczyć X przy dołączanym do wniosku dokumencie):

□

Pełnomocnictwo z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł, lub
pełnomocnictwo notarialne - w przypadku ustanowienia pełnomocnika

………………………………………………………
(czytelny podpis wnioskodawcy)

Oświadczenie
Pouczony o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z
1997 r. Nr 88 poz. 553 z późn. zm.) oświadczam, że dane zawarte we wniosku i załącznikach są aktualne i
zgodne ze stanem faktycznym, a także, iż znane mi są przepisy ustawy z dnia 26 października 1982 r. o
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2012 r., Poz. 1356 z późn. zm.) oraz
przepisy wydanych z jej upoważnienia uchwał Rady Miejskiej w Starym Sączu, a w szczególności:
 że sprzedaż nie będzie prowadzona w miejscach objętych zakazem ustawowym (art. 14):
− na terenie szkół oraz innych zakładów i placówek oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych
i domów studenckich,
− na terenie zakładów pracy oraz miejsc zbiorowego żywienia pracowników,
− w miejscach i czasie masowych zgromadzeń,
− w środkach i obiektach komunikacji publicznej,
− w obiektach zajmowanych przez organy wojskowe i spraw wewnętrznych, jak również w rejonie
obiektów koszarowych i zakwaterowania przejściowego jednostek wojskowych,
− w ośrodkach szkoleniowych oraz w domach wypoczynkowych (dotyczy podawania i spożywania
napojów zawierających więcej niż 18 % alkoholu)

………………………………………………………
(czytelny podpis wnioskodawcy)
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