
 

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ 
I  PODAWANIE NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH * 

 
1. Imię i nazwisko, nazwa przedsiębiorcy : ............................................................................ 
 
....................................................................................................................................................... 
 
Siedziba i adres zamieszkania przedsiębiorcy :....................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
NIP............................REGON..............................PESEL.........................TEL......................... 
 
2. Oznaczenie rodzaju zezwolenia : 

a) działalność handlowa :               piwo, wino, wódka*,   - od kiedy .................................. 

b) działalność gastronomiczna :     piwo, wino, wódka*.   - od kiedy ................................. 
 
3. Numer w rejestrze przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej : .............. 
 
....................................................................................................................................................... 
 
4. Przedmiot działalności :.......................................................................................................... 
 
5. Adres punktu sprzedaży :....................................................................................................... 
Czy w punkcie była prowadzona sprzedaż alkoholu :  tak , nie *. 
 
6. Powierzchnia punktu sprzedaży ogółem..................., w tym części handlowej.................. 
 
7. (dotyczy gastronomii) Liczba miejsc konsumenckich................ , wyposażenie sanitarne  
 
punktu.......................................................................................................................................... 
8. Adres punktu składowania napojów alkoholowych ( magazynu dystrybucyjnego ) 
 
....................................................................................................................................................... 
 
* niepotrzebne skreślić 
 

Do wniosku o wydanie zezwolenia należy dołączyć następujące dokumenty : 
1) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców  
2) dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu, stanowiącego punkt sprzedaży napojów 

alkoholowych, 
3) pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży 

będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, 
4) decyzję właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, potwierdzającą spełnienie 

warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży napojów alkoholowych. 
 
 
 
 
 
 
 



9. Oświadczam, że wnioskowany punkt nie koliduje z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26.10.1982 roku      
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.2277), 
który brzmi: 

 
      Zabrania się sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych: 
 
      1/ na terenie szkół oraz innych zakładów i placówek oświatowo - wychowawczych, opiekuńczych       
 i domów studenckich, 
       2/ na terenie zakładów pracy oraz miejsc zbiorowego żywienia pracowników, 
       3/ w miejscach i czasie masowych zgromadzeń, 
       4/ w ośrodkach i obiektach komunikacji publicznej, z wyjątkiem wagonów restauracyjnych  
          i bufetów w pociągach, w których dopuszcza się sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów 
          alkoholowych do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwa, 
       5/ w obiektach zajmowanych przez organy wojskowe i spraw wewnętrznych, jak również w rejonie 
 obiektów koszarowych i zakwaterowania przejściowego jednostek wojskowych. 
 
10. Oświadczam, że usytuowanie punktu sprzedaży spełnia wymogi określone w § 2 ust.1                  
Uchwały  Nr XXXIX/320/2018 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 28.06.2018 r. : 
 
1. W przypadku  uzyskania na daną lokalizację zgody zarządzającego  określonym obiektem 

chronionym dopuszcza się lokalizację punktu sprzedaży napojów alkoholowych 
przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży w odległości 
mniejszej niż 20 m od : 

 
a) szkół - z wyjątkiem szkół wyższych, 
b) zakładów dla nieletnich, 
c) domów dziecka, 
d) obiektów kultu religijnego, 
e) jednostek wojskowych, 
f) dworców kolejowych, autobusowych i lotniczych, 
g) obiektów sportowych, na których odbywają się masowe imprezy sportowe. 
 
2. Odległość 20 metrów oznacza odległość mierzoną wzdłuż osi ogólnodostępnych dróg lub 

ciągów komunikacyjnych, z uwzględnieniem zasad ruchu drogowego od drzwi /głównych 
wejściowych/ obiektów chronionych do drzwi wejściowych punkty sprzedaży lub 
podawania napojów alkoholowych. 

 
 
Zezwolenie należy odebrać osobiście po przedstawieniu dowodu osobistego. 
 
Pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań wynikającej                     

z art. 233 Kodeksu Karnego potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość podanych                 
w niniejszym wniosku informacji. 
 
 
Wniosek i załączniki zwolnione z opłaty skarbowej. 
 
 
 
.................................                     ........................                           ...................................... 
    miejscowość                                    data                                                  podpis 

 


