
Boguszów Gorce  dn. ...............................
................................................
................................................
................................................ Urząd Miejski w Boguszowie-Gorcach
 (telefon kontaktowy)

.(adres e-mail)............................... 
WNIOSEK

o wydanie zezwolenia z określeniem terminu na wyprzedaż posiadanych zapasów napojów
alkoholowych 

1. Na podstawie art. 18 4  ustawy z dnia 26.10.1982r. O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
Wnioskuję o wydanie zezwolenia z określeniem terminu na wyprzedaż posiadanych zapasów napojów alkoholowych o
zawartości alkoholu*

- do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo (A) *

- powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu z wyjątkiem piwa (B) *

- powyżej 18% zawartości alkoholu (C) *
do spożycia w miejscu / poza miejscem sprzedaży *

2.Oznaczenie przedsiębiorcy, siedziba i adres:

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

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

3. Dane  pełnomocnika.............................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................
(imię, nazwisko, adres zamieszkania pełnomocnika)

4. Nr w rejestrze przedsiębiorców KRS * i nr NIP …………………………………............................................. 

…………………………………………………………………………………………………………………
   (w przypadku spółki cywilnej należy podać nr NIP spółki oraz nr NIP  wspólników spółki)

5. Przedmiot działalności  gospodarczej 

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

6.  Adres punktu sprzedaży napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego):

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

7.. Adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego):

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

8. Wnioskowany okres ważności zezwolenia od dnia .........................................do dnia.........................................

Zgodnie z art.  18.4 ustawy z dnia 26.10.1982r. O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,  termin wydania
zezwolenia z określeniem termninu na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych, nie może
przekroczyć 6 miesięcy.

Przedsiębiorca, który otrzymał zezwolenie na wyprzedaż , może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia

na  sprzedaż  napojów alkholowych  nie  wcześniej  niż  po  upływie  12  miesięcy  od  dnia  upływu  terminu  ważności
zezwolenia na wyprzedaż.

*) właściwe podkreślić/zaznaczyć

…………………………………………….
(podpis wnioskodawcy)

 Dokumenty jakie należy dołączyć do wniosku:( kserokopie wszystkich dokumentów, oryginały do wglądu)

       dowód wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł w przypadku ustanowienia pełnomocnika,
protokół z inwentaryzacji zapasów napojów alkoholowych

Data wpływu wniosku dnia …………….

Wniosek  niekompletny *  Wniosek kompletny*
Wydano potwierdzenie  przyjęcia wniosku na podstawie art.  11  ust.  4  ustawy  z  dnia  2  lipca  2004 r.  o  swobodzie  działalności

gospodarczej, w dniu jego złożenia.

          podpis przyjmującego wniosek ----------------------------------------   



Załącznik  do  wniosku  o  wydanie
zezwolenia  z  określeniem  terminu  na
wyprzedaż  posiadanych  zapasów
napojów alkoholowych 

Protokół z inwentaryzacji zapasów napojów alkoholowych z dnia: ...............

Oznaczenie przedsiębiorcy …………………………………………………..
Adres punktu sprzedaży napojów alkoholowych ………………………………..

lp Rodzaj napojów Ilość cena wartość

do 4,5% alkoholu i
piwa

Od 4,5% do 18% 
alkoholu

Pow. 18% 
alkoholu

Podpis przedsiębiorcy ………………………………..


