
....................................., dnia …………..roku 

 

 

WÓJT GMINY Sobolew 

 

 
Nazwisko i imię (firma)……………………... 

………………………………………………. 

Adres/siedziba………………………………. 

………………………………………………. 

Telefon………………………………………. 

Pesel…………………………………………. 

Numer w ewidencji działalności gospodarczej 

lub w rejestrze przedsiębiorców:. …………... 

 

WNIOSEK 

o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż  

napojów alkoholowych   
 

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 alkoholu 

 

 

Oznaczenie imprezy podczas której planowana jest sprzedaż: (nazwa i miejsce imprezy) 

    

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

 

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

 

Wnioskowany okres ważności zezwolenia:  ................................................................................ 

 

Ilość punktów sprzedaży podczas imprezy:  ............................................................................... 

 

Uwagi: (adres do korespondencji / inne) 

      

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

 

 

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

                                                        Czytelny podpis(y) i pieczęć imienna przedsiębiorcy(ów) 

 

 

 

 

 

 



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

1)  pisemną zgodę organizatora imprezy na sprzedaż napojów alkoholowych, 

2)  pisemną zgodę właściciela lub zarządcy terenu, na którym ma być zlokalizowany punkt sprzedaży 

napojów alkoholowych, 

3)  szkic sytuacyjny terenu z naniesionym punktem sprzedaży napojów alkoholowych, 

4)  zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z zaświadczeniem o dokonaniu opłaty za 

korzystanie z zezwolenia – dot. przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych 

poza Gminą Sobolew. 

2. Wniosek należy złożyć z kompletem załączników (oryginały dokumentów do wglądu), najpóźniej na 7 dni 

przed planowanym terminem imprezy. 

3. Wniosek złożony bez wymaganych dokumentów i nieuzupełniony w terminie 7 dni od doręczenia wezwania, 

zostanie pozostawiony bez rozpoznania.  

4. Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane jest na okres   do 2 dni 

przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż alkoholu w stałych punktach sprzedaży lub podczas 

organizacji przyjęć oraz jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych. 

 

Przez „sprzedaż” należy rozumieć sprzedaż napojów alkoholowych placówkach handlu detalicznego.  

Przez „sprzedaż i podawanie” należy rozumieć sprzedaż napojów alkoholowych wyłącznie w zakładach 

gastronomicznych. 

 

Zezwolenie wystawia się w 3 egzemplarzach dla: otrzymującego zezwolenie, punktu sprzedaży oraz organu 

wydającego zezwolenie. 

   

Wyciąg ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 

Art. 13.  

1. Napoje alkoholowe dostarcza się do miejsca sprzedaży tylko w naczyniach zamkniętych, z 

oznaczeniem nazwy producenta, rodzaju i ilości napojów oraz jego mocy  

2. W miejscu sprzedaży napojów alkoholowych powinna być uwidoczniona informacja o szkodliwości 

spożywania alkoholu.  

Art.15.  Zabrania się sprzedaży i podawania napojów alkoholowych: 

1. osobom, których zachowanie wskazuje, że znajdują się w stanie nietrzeźwości,  

2. osobom do lat 18,  

3. na kredyt lub pod zastaw  

Art. 18 ust.10.  Zezwolenie o którym mowa w ust. 1, cofa się w przypadku: 

1. nieprzestrzegania określonych w ustawie zasad sprzedaży napojów alkoholowych, a w szczególności: 

- sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub pod 

zastaw 

- sprzedaży i podawania napojów alkoholowych z naruszeniem zakazów określonych w art. 14 ust. 3 i 4 

  2.   nieprzestrzegania określonych w ustawie warunków sprzedaży napojów alkoholowych 

3. powtarzającego się co najmniej dwukrotnie w okresie 6 miesięcy, w miejscu sprzedaży lub najbliższej 

okolicy, zakłócania porządku publicznego w związku ze sprzedażą napojów alkoholowych przez dany 

punkt sprzedaży, gdy prowadzący ten punkt nie powiadamia organów powołanych do ochrony porządku 

publicznego 

4.   wprowadzenia do sprzedaży napojów alkoholowych pochodzących z nielegalnych źródeł 

5.   przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 111 ust. 4; 

6.   popełnienia przestępstwa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez osobę odpowiedzialną za 

działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie 

7.   orzeczenia, wobec przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną albo wobec osoby odpowiedzialnej za 

działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie, zakazu prowadzenia działalności gospodarczej 

objętej zezwoleniem 

Art. 43  

1. Kto sprzedaje lub podaje napoje alkoholowe w wypadkach kiedy jest to zabronione albo bez 

wymaganego zezwolenia lub wbrew jego warunkom, podlega karze grzywny  

2. Tej samej karze podlega kierownik zakładu handlowego lub gastronomicznego, który nie dopełnia 

obowiązku nadzoru i przez to dopuszcza do popełnienia wykroczenia określonego w ust. 1.  

Art. 45 Kto wbrew postanowieniu zawartemu w art. 13 ust. 1 i 2  

1. dostarcza napoje alkoholowe do miejsc sprzedaży lub 

2. nie uwidacznia informacji o szkodliwości spożywania alkoholu - podlega karze grzywny. 

 


