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
Wnioskuję o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia:

□

poza miejscem sprzedaży
(DETAL)

□

w miejscu sprzedaży
(GASTRONOMIA)

o następującej zawartości alkoholu:
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
właściwe zaznaczyć “X”
1. Punkt sprzedaży
(nazwa i rodzaj punktu, adres punktu)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.

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

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

Przedmiot działalności gospodarczej wg PKD 2007 (zaznaczyć X działalność dominującą):
47.11.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą
żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

□

(sklepy spożywcze i spożywczo-przemysłowe)

47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

□

(sklepy przemysłowo-spożywcze)

47.25.Z Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach

□

(sklepy branżowe – monopolowe)

□

56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

□

56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów

(np. kawiarnie, pizzerie, typu fast food.)

(np. w barach, piwiarniach, pubach itp.)

4.

Adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5.

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

6.

□
□
□

Działalność dotyczy: (właściwe zaznaczyć X):
Nowego punktu sprzedaży
Kontynuacji działalności (przez tego samego przedsiębiorcę)
Zmiany przedsiębiorcy w istniejącej placówce

7. Kontakt telefoniczny z placówką: ………………………………………………….………………………………..
8. Załączniki (zaznaczyć X przy dołączanym do wniosku dokumencie):

□
□
□
□

Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt
sprzedaży napojów alkoholowych
Pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt
sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu
(punktu sprzedaży)
Pełnomocnictwo z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł, lub
pełnomocnictwo notarialne - w przypadku ustanowienia pełnomocnika
………………………………………………………
(czytelny podpis wnioskodawcy)
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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 (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1563 z późn. zm.) oraz przepisy wydanych z jej upoważnienia uchwał Rady Miejskiej w Starym
Sączu, a w szczególności:


że punkt sprzedaży nie jest usytuowany 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)

 że zgodnie z Uchwałą Nr XII/132/07 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 30 lipca 2007 r.
1.

punkt sprzedaży jest usytuowany w odległości nie mniejszej niż 30 m od:
− przedszkola i świetlicy socjoterapeutycznej,
− szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej,
− obiektu kultu religijnego, tj. klasztoru, kościoła i kaplicy, w których regularnie odbywają się
zgromadzenia wiernych.

2.

Odległość o której mowa w pkt. 1 mierzona jest najkrótszą drogą dojścia od
ogólnodostępnego wejścia do punktu sprzedaży do najbliższego ogólnodostępnego wejścia
do: przedszkola, świetlicy socjoterapeutycznej, szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły
ponadgimnazjalnej, obiektu kultu religijnego, tj. klasztoru, kościoła, kaplicy.

3.

Przez wejście do: przedszkola, świetlicy socjoterapeutycznej, szkoły podstawowej, gimnazjum,
szkoły ponadgimnazjalnej, obiektu kultu religijnego znajdującego się na terenie ogrodzonym
należy rozumieć najbliższe ogólnodostępne wejście znajdujące się w ogrodzeniu tego terenu.

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