
Gierałtowice, dnia…….…......…........ 

 

 

Wójt Gminy Gierałtowice 
 

 

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 

 

 

 

Wnioskodawca 

 

……………..………………………………....………………… 
(nazwisko i imię / nazwa firmy) 

 

Adres zameldowania 

 

…………………..……………………………....……………… 
(kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr nieruchomości) 

 

Adres do 

korespondencji 

 

………………………..………………………...…….………… 
(jeśli jest inny niż podany powyżej) 

 

Telefon 

 

……………………………..………………....………………… 

 

NIP 

 

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

 

Wnioskuję o wydanie zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych typu  

( zaznaczyć właściwe „X” ) : 

□  A - napoje zawierające do 4,5% alkoholu i piwo, 

□  B - napoje zawierające od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa), 

□  C - napoje zawierające powyżej 18% alkoholu 

 

dla punktu sprzedaży………………......……………………………………………………… 

( dokładny adres placówki  ) 

 

przeznaczonych do spożycia ( zaznaczyć właściwe „X” ) : 

□  na miejscu (lokal gastronomiczny) 

□  poza miejscem sprzedaży (sklep) 

□  u klienta  (zezwolenie na organizację przyjęć) 

 

Posiadam wpis w: 

□ ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki (CEIDG) 

□ rejestrze przedsiębiorców (KRS) - podać numer wpisu)  ............................................ 

 

Przedmiot działalności gospodarczej wg PKD 2007 ( zaznaczyć „X” działalność 

przeważającą ) : 

□ 47.11.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą 

żywności, napojów i wyrobów tytoniowych 

□ 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach 

□ 47.25.Z Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych 

sklepach 

□ 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne 

□ 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów (bar) 

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

 



Adres punktu składowania napojów alkoholowych ( magazynu dystrybucyjnego ): 

 

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

 

Składanie wniosku następuje ( zaznaczyć właściwe „X” ) : 

□  po raz pierwszy 

□  w związku z upływem terminu ważności poprzedniego zezwolenia (wydanego dla 

tego samego przedsiębiorcę) 

□  w związku ze zmianą użytkownika punktu, w którym prowadzona była sprzedaż 

napojów alkoholowych 

 

Oświadczam, że znane mi są przepisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm. )  

 

 

 

podpis wnioskodawcy    …….........................………………… 

(nazwisko i imię lub nazwa firmy) 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt 

sprzedaży napojów alkoholowych ( akt własności, umowa najmu, dzierżawa ). 

2. Pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku ( jeżeli 

punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym). 

3. Decyzja SANEPIDU o zatwierdzeniu zakładu ( punktu sprzedaży). 

4. Oświadczenie o zachowaniu odległości 30 m od obiektów określonych w Rady Gminy 

Gierałtowice Nr XXXIX/294/14 z dnia 13.02.2014r. w sprawie ustalenia zasad 

usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy 

Gierałtowice (szkoły podstawowe, gimnazja, domy kultury i świetlice środowiskowe 

dla dzieci i młodzieży, domy zgromadzeń zakonnych). 

 

Wniosek złożony bez wymaganych załączników i nieuzupełniony w terminie 7 dni od 

wezwania, zostanie pozostawiony bez rozpoznania – podstawa prawna: art. 64 § 2 ustawy z 

dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2013 r.  poz. 

267 z późn. zm.). 

 

 



 

 

 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

 

 

 

 

 

Oświadczenie 
 

 

 

 

Oświadczam, że lokal handlowy/gastronomiczny  znajdujący się 

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

 

.......................................................................  zachowuje odległość 30 metrów od obiektów 

określonych w uchwale Rady Gminy Gierałtowice Nr XXXIX/294/14 z dnia 13.02.2014r. w 

sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na 

terenie Gminy Gierałtowice  

 

 

  

 


