
 

Bogoria, dnia ......................................  
 

                     

................................................................................................. 
(oznaczenie przedsiębiorcy: imię i  nazwisko/ nazwa osoby prawnej 
 

................................................................................................. 
(siedziba  i adres przedsiębiorcy /siedziba osoby  prawnej) 

 

......................................................................................................... 
telefon kontaktowy 
 

......................................................................................................... 
( imię i nazwisko ustanowionego pełnomocnika)     

………………………………………………………..................... 
(adres zamieszkania pełnomocnika, nr telefonu)                              
 

 

 

Wójt Gminy Bogoria 
 

 

Wniosek 

o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 

 

 

 

Zwracam się z wnioskiem o wydanie zezwolenia na (zaznaczyć X ): 

 

 ❑  sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży – detal  

 ❑  sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu 

sprzedaży  –  gastronomia 

zawierających  (zaznaczyć X ): 

 ❑      do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo              

 ❑      powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa)   

 ❑      powyżej 18% zawartości alkoholu    

 

 

dla punktu sprzedaży, tj.: 

 

........................................................................................................................................................... 
(sklep - podać jakiej branży/ punkt  gastronomiczny - podać rodzaj i nazwę) 

 

......................................................................................................................................................................... 
(dokładny adres punktu sprzedaży napojów alkoholowych) 

 

 

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

(adres punktu składowania napojów alkoholowych/ magazynu dystrybucyjnego ) 

 

 

..................................................................................  …....................................................................... 
(przedmiot działalności gospodarczej )                                         (nr  w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym) 

 



 

NIP ………............................................................       

  
                  

 

Załączniki (zaznaczyć X przy dołączanym do wniosku dokumencie): 

 

❑  1. Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży 

napojów alkoholowych. 

❑  2. Pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży 

będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym. 

❑  3.  Decyzja właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa  

w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. 

Dz. U. z 2018 r., poz. 1541 z  późn. zm.). 

❑  4. W przypadku ustanowienia  pełnomocnika  do wniosku  należy dołączyć dokument stwierdzający 

udzielenie pełnomocnictwa  oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł, zgodnie z art. 4 

ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044  z późn. zm.), lub 

pełnomocnictwo notarialne. 

 

 

 

Oświadczam, iż dane są przekazywane dobrowolnie i zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 

osobowych oraz  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), podanie tych 

danych jest traktowane jako zgoda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), c), e). 

 
           

 

 

 

 

 ..........................................................................................  
                                                                                                                                                         Podpis  przedsiębiorcy / pełnomocnika  

 

 

 

 
 

 

POUCZENIE 

 

1. Wniosek  należy złożyć z kompletem załączników w Sekretariacie Urzędu Gminy w Bogorii, ul. 

Opatowska 13, 28-210 Bogoria (pokój nr 14) co najmniej 1 miesiąc przed planowanym rozpoczęciem 

sprzedaży napojów alkoholowych. 
2. 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 - Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.). 
 

 


