............................................................................
(miejscowość, data)
pieczęć wnioskodawcy
NIP ……………………

Prezydent
Miasta Lubina
ul.Kilińskiego 10
59-300 Lubin
Wniosek
o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości
alkoholu*:
1/ - napoje zawierające nie więcej niż 3,5% alkoholu (dotyczy wyłącznie imprez masowych,
z wyłączeniem imprez masowych podwyższonego ryzyka),
2/ do 4,5% i piwa,
3/ pow. 4,5% do 18% /bez piwa/,
4/ pow. 18%
 przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży*,
 przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży*
1. Oznaczenie przedsiębiorcy:
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
(imię i nazwisko albo nazwa osoby prawnej)
2. Siedziba i adres przedsiębiorcy:
……………………………………………………………………………………………………..
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
(w przypadku osób fizycznych należy podać adres zamieszkania)
nr tel……………………………………….. e-mail ……………………………………………....
3. Imiona i nazwiska pełnomocników (w przypadku ich ustanowienia)**:
...........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
4. Adres zamieszkania pełnomocników:
...........................................................................................................................................................
nr tel. ……………………………… e-mail …………………………………………………….....
5. Numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile przedsiębiorca taki
numer posiada, oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP):
..........................................................................................................................................................
6. Miejsce sprzedaży:
...........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

7. Przedmiot działalności:
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
8. Wnioskowany termin ważności zezwolenia (do 2 dni) od..........................do................................
9. Adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego):
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
10.Nazwa imprezy, organizator
…............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

............................................................................
(podpis)***
*niepotrzebne skreślić,
**w przypadku ustanowienia pełnomocnika do wniosku należy dołączyć dokument stwierdzający
udzielenie pełnomocnictwa oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej od złożonego pełnomocnictwa
(podstawa prawna art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej

(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 z późn. zm.).
***w przypadku wykonywania działalności gospodarczej na podstawie umowy spółki cywilnej podpisy wszystkich wspólników.
Do wniosku o wydanie jednorazowego zezwolenia wskazane jest dołączenie:
1/ pisemnej zgody organizatora imprezy na sprzedaż napojów alkoholowych podczas trwania imprezy,
2/ kopii stałego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z dowodem uiszczenia opłaty za korzystanie
z zezwolenia (nie dotyczy zezwoleń wydanych przez Prezydenta Miasta Lubina)

Pouczenie:
1/ Załatwienie sprawy powinno nastąpić nie później niż w ciągu 14 dni. Podstawa prawna: art. 35 § 2
ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2096
z późn. zm.).
2/ Niniejsza sprawa nie może być załatwiona milcząco. Podstawa prawna: art. 122a § 1 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn.
zm.).
3/ Zgodnie z art. 181 ust.1 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U z 2018 r., poz. 2137 z późn. zm.) jednorazowe zezwolenia
na sprzedaż napojów alkoholowych mogą być wydawane przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia
na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych.

