WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA
NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
I Przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, w punkcie sprzedaży,
którym jest lokalizacja w miejscu wytworzenia wina uzyskanego z winogron
pochodzących z upraw własnych
II Przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, którym jest lokalizacja
w miejscu wytworzenia wina uzyskanego z winogron pochodzących z upraw
własnych

A zawierających do 4,5 % alkoholu oraz na piwo
B zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa)
C zawierających powyżej 18 % alkoholu
Wnioskowany okres udzielenia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
od........................................................................................do................................................................................
(min. 2 lata w przypadku sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży,
min. 4 lata w przypadku sprzedaży napojów alkoholowych w miejscu sprzedaży)

1. Oznaczenie Wnioskodawcy:………………………………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko, nazwa firmy)

................................................................................................................................................................................................
(siedziba i adres przedsiębiorcy)

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

(imię i nazwisko, adres zamieszkania pełnomocników w przypadku ich ustanowienia)

nie dotyczy

................................................................................................................................................................................................
(nr kontaktowy przedsiębiorcy/pełnomocnika)

2. Numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (o ile przedsiębiorca taki posiada)
oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP): .....................................................................................................
................................................................................................................................................................................
3. Nazwa i adres punktu sprzedaży: ……..........................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................

4. Adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego – adres winiarni):

................................................................................................................................................................................
5. Przedmiot działalności gospodarczej wg PKD 2007 (zaznaczyć X działalność dominującą)
01.21.Z Uprawa winogron
11.02.Z Produkcja win gronowych
47.25.Z Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach
47.21.Z Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach
6. Wnioskowane zezwolenie dotyczy działalności (właściwe zaznaczyć X):

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

odbiorę osobiście
proszę przesłać na adres:
…………………………………………………………………………………

Krosno Odrzańskie, dnia …………………………………

...........................................................
(czytelny podpis wnioskodawcy)

Załączniki do wniosku:
1. Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów
alkoholowych.
2. Zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku (jeżeli punkt sprzedaży będzie
zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym).
3. Decyzja o dokonaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.
4. Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu (punktu sprzedaży)*.
* Zatwierdzenie nie jest wymagane w odniesieniu do podmiotów prowadzących działalność w zakresie produkcji
win gronowych uzyskanych z winogron pochodzących z upraw własnych w ilości mniejszej niż 1000 hl w ciągu
roku kalendarzowego zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich,
obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina;

