
Wodzisław Śląski, dnia …................................

PREZYDENT MIASTA
WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO

Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta
Wodzisławia Śląskiego

1. Oznaczenie rodzaju zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (zaznaczyć x):

   A - do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo

   B - powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa)
 

   C - powyżej 18% zawartości alkoholu

2. Oznaczenie przedsiębiorcy (imię, nazwisko, forma prawna):

…...........................................................................................................................................................................

    Siedziba/ adres przedsiębiorcy: …....................................................................................................................

    Telefon kontaktowy: ….....................................................................................................................................

    Pełnomocnicy (imiona, nazwiska, adresy zamieszkania) ….............................................................................

…...........................................................................................................................................................................

3. Numer w rejestrze przedsiębiorców (NIP, KRS): ….........................................................................................

4. Przedmiot działalności gospodarczej (PKD): …..............................................................................................

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

…...........................................................................................................................................................................

6. Nazwa imprezy: …...........................................................................................................................................

7. Miejsce imprezy: ….........................................................................................................................................

8. Organizator: ….................................................................................................................................................

9. Wnioskowany okres ważności zezwolenia (maksymalnie 2 dni): …...............................................................

10. Numer posiadanego stałego zezwolenia: …...................................................................................................  

 

         …..........................................................................
(czytelny podpis wnioskodawcy)
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Oświadczam, że ww impreza*  podlega  nie podlega
ustawie z dnia 20.03.2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (t.j. – Dz. U. 2019 poz. 2171 ze zm.)

ODBIÓR GOTOWEGO DOKUMENTU (ZEZWOLENIA)*    -   osobiście  pocztą

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 (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 2277 ze zm.)  oraz przepisy wydanych z jej upoważnienia uchwał Rady
Miejskiej Wodzisławia Śląskiego.

…..............................................................................
(czytelny podpis przedsiębiorcy wnioskującego o zezwolenie)

Załączniki:

1.  Kserokopia stałego zezwolenia  na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z  aktualnym dowodem opłaty za
korzystanie  z  zezwolenia  – dot.  przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych poza  gminą
Wodzisław Śląski.
.  W przypadku  ustanowienia  pełnomocnika  do  wniosku  należy  dołączyć  dokument  stwierdzający  udzielenia
pełnomocnictwa oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej, zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o
opłacie skarbowej (tj. Dz. U. 2020 r. poz. 1546 ze zm.)

* właściwe zaznaczyć


