Rudziniec, dnia ….............................
..........................................................
Oznaczenie przedsiębiorcy (imię i nazwisko
przedsiębiorcy lub nazwa osoby prawnej)
...........................................................
Miejsce zamieszkania przedsiębiorcy
lub siedziba osoby prawnej)

WÓJT GMINY RUDZINIEC

Nr tel. …………………………………
NIP: ……………………………………

WNIOSEK
o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
dla przedsiębiorców, których działalność polega na organizacji
przyjęć (catering)
Oznaczenie rodzaju zezwolenia: (zaznaczyć właściwe „X”)

„A” - do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo
„B” - od 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa)
„C” - powyżej 18% zawartości alkoholi
Oznaczenie przedsiębiorcy: (imię i nazwisko przedsiębiorcy albo nazwa osoby prawnej)
1) .......................................................................................................................................................

Miejsce zamieszkania przedsiębiorcy albo siedziba osoby prawnej:
1) .......................................................................................................................................................
Nr tel.

Tel. kom.

e-mail

Numer w rejestrze przedsiębiorców (KRS): ..............................................................................
Pełnomocnik: (imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr tel.)
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
W przypadku ustanowienia pełnomocnika do wniosku należy dołączyć dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa oraz
dowód uiszczenia opłaty skarbowej, zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006 r.
Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).

Proszę o wydanie zezwolenia na okres od........................................ do....................................
(maks. do dwóch lat)

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

Przedmiot działalności gospodarczej: .................................................................................................
...........................................................................................................................................................

.................................................................................................
Czytelny podpis(y) i pieczęć imienna przedsiębiorcy(ów) lub pełnomocnika(ów)*

* W przypadku prowadzenia działalności na podstawie umowy spółki cywilnej – podpisy wszystkich wspólników.
Pouczenie o dokumentach wymaganych do złożenia wniosku – na odwrocie.

POUCZENIE

Do wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, dla
przedsiębiorców, których działalność polega na organizacji przyjęć (catering) należy
dołączyć:
➢ a)
zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru
przedsiębiorców (Przedsiębiorca
➢

Podstawa prawna: art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz.U. z 2012 r., poz. 1356 z późn. zm.).

➢

Wniosek należy składać z kompletem załączników (oryginały dokumentów do wglądu).

➢

Wniosek złożony bez wymaganych załączników i nie uzupełniony 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)

OŚWIADCZENIE
Pouczony o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.
Kodeks karny (Dz. U. Z 1997 r. Nr 88 poz. 553 z późn. zm.) oświadczam, że dane zawarte we
wniosku i załącznikach są aktualne i zgodne ze stanem faktycznym, a także, iż znane mi są
przepisy ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (t. j. Dz. U. Z 2012 r. 1356 z późn. zm.) oraz przepisów wydanych z jej
upoważnienia uchwał Rady Gminy Rudziniec, a w szczególności:
–

przepisy uchwały nr XXVII/315/01 z dnia 19.12.2001 r. dotyczącej ustalenia dla terenu Gminy
Rudziniec liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5%
alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem
sprzedaży
– przepisy uchwały nr XLI/414/06 z dnia 04.04.2006 r. dotyczącej zasad usytuowania na terenie
Gminy Rudziniec miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
że sprzedaż nie będzie prowadzona w miejscach objętych zakazem ustawowym (art. 14), tj:

* na terenie szkół oraz innych zakładów i placówek oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych i
domów studenckich
* na terenie zakładów pracy oraz miejsc zbiorowego żywienia pracowników
* w miejscach i czasie masowych zgromadzeń
* w środkach i obiektach komunikacji społecznej
* w obiektach zajmowanych przez organy wojskowe i spraw zewnętrznych, jak również w rejonie
obiektów koszarowych i zakwaterowania przejściowego i jednostek wojskowych
* w ośrodkach szkoleniowych oraz domów wypoczynkowych (dot. Kat. C)

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

