Przedsiębiorca:

Kętrzyn, ……………………………

(imię i nazwisko, adres zamieszkania)

…………………………………………….
……………………………………………..
……………………………………………..
Siedziba i adres przedsiębiorcy:
……………………………………………..
……………………………………………..
………………………………………….….
TELEFON: ……………………………..

Data wpływu ( wypełnia Urząd)

WÓJT GMINY KĘTRZYN
WNIOSEK O WYDANIE JEDNORAZOWEGO ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Wnioskuje o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych następujących kategorii ( zaznaczyć X):

□ Kategoria A – o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwo
□ Kategoria B – o zawartości powyżej 4,5% do 18 % alkoholu oprócz piwa
□ Kategoria C – o zawartości powyżej 18 % alkoholu
□ poza miejscem sprzedaży

przeznaczonych do spożycia

□ w miejscu sprzedaży

w trakcie trwania …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
( dokładna nazwa imprezy)

1. Numer w rejestrze przedsiębiorców ( KRS ) lub numer ewidencji działalności gospodarczej :
Przedsiębiorca jest wpisany :

□ w KRS numer ………………………………………….
□ w CEIDG numer NIP ……………………………..…..
2. Przedmiot działalności gospodarczej (zaznaczyć dominującą działalność ) :

□47.11.Z

□47.19.Z

□47.25.Z

□56.10.A

□56.30.Z

□56.21.Z

3. Miejsce imprezy :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
4. Lokalizacja punktu sprzedaży na terenie imprezy :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
(np. adres, nr stoiska, działka, obręb, położenie w odniesieniu do innych obiektów, itp.)

5. Godziny trwania imprezy : ……………………………………………………………………………………………..…………………………
6. Wnioskowany termin ważności zezwolenia : ………………………………………………………………………………………..…
7. Pełnomocnik - imię i nazwisko, adres zamieszkania ( wypełnić tylko w przypadku jego ustanowienia ) :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………….
Czytelny podpis wnioskodawcy

POUCZENIE
1. Do wniosku o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych należy dołączyć :

□ posiadane zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
(nie dotyczy przedsiębiorców, którzy posiadają zezwolenia wydane przez Wójta Gminy Kętrzyn)

□ pisemna zgoda organizatora imprezy
□ pisemna zgoda właściciela terenu
□ szkic sytuacyjny ( mapka ) obrazujący lokalizację punktu sprzedaży
2. Wniosek należy złożyć z kompletem załączników ( oryginały dokumentów do wglądu) na co najmniej 14 dni
przed planowanym rozpoczęciem sprzedaży napojów
Zgodnie z art.64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz.U z
2018 r. poz. 2096) wniosek złożony bez wymaganych załączników i nieuzupełniony w terminie 7 dni od
doręczenia wezwania, zostanie pozostawiony bez rozpoznania.
3. Zezwolenia jednorazowe wydawane są na okres do 2 dni.
4. Opłata za jednorazowe zezwolenie wnoszona jest na rachunek gminy przed wydaniem zezwolenia w
wysokości odpowiadającej 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń tj :
- 43,75 zł ( do 4,5 % alkoholu oraz piwo)
- 43,75 zł ( 4,5 % -18 % alkoholu )
- 175 zł ( powyżej 18 % alkoholu)
5. Zgodnie z art.4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej ( Dz.U z 2012 roku poz.1282 z
późń.zm) do dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa należy dołączyć dowód zapłaty
opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł. Opłatę skarbową należy wnieść gotówką w kasie Urzędu lub
przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Kętrzyn.

