
 
 
 
 
...........................................................                                  Jastarnia, dnia .............. 
(imię i nazwisko) 
 
........................................................... 
(adres zamieszkania) 
 
.......................................................... 
 
........................................................... 
(nr telefonu) 

BURMISTRZ JASTARNI 
 
 

W N I O S E K 
 

1. Proszę o wydanie zezwoleń/nia na sprzedaż i podawanie napojów 
alkoholowych٭ 

 
*   do 4,5% alkoholu oraz piwa 
*   pow. 4,5% do 18% alkoholu ( z wyj ątkiem piwa ) 
*   powy żej 18% alkoholu 

 
• w sklepie spożywczym /zakładzie gastronomicznym/  
 
• nazwa lokalu/sklepu  ……………………………………………………………...... 

 
•    adres  prowadzenia działalności: ........................................................................        

2. Numer w rejestrze przedsiębiorców lub ewidencji działalności 

gospodarczej:...................................................................................................... 

3. Numer NIP …………………………………………………………………………….. 

4. Numer REGON ……………………………………………………………………… 

5. PESEL………………………………………………………………………………….. 

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

7. Adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu 

dystrybucyjnego):................................................................................................. 

8. Pełnomocnik (imię, nazwisko i adres zamieszkania)...........................................   

      9. Zezwolenie wydać od dnia......................do dnia ………………………………   

 

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

                                                                                                      (podpis)  
  właściwe podkreślić٭ 
 
 
 
 
 



 
 
Do wniosku należy dołączyć kopie niżej wymienionych dokumentów: 

1. umowa spółki cywilnej, w przypadku wykonywania działalności gospodarczej przez taką spółkę; 
2. dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży 

napojów alkoholowych; 
3. pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży 

będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym; 
4. decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w 

art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 
2017 r. poz. 149,60). 

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2018r. poz. 310) – w y c i ą g:   

Art. 46. 1. Napojem alkoholowym w rozumieniu niniejszej ustawy jest produkt przeznaczony do spożycia 
zawierający alkohol etylowy pochodzenia rolniczego w stężeniu przekraczającym 0,5 % objętościowych 
alkoholu. 
Art.2 1.6. wydzielone stoisko - oddzielone od pozostałej powierzchni punktu sprzedaży, ciąg handlowy lub lada 
Art.2 1.9. sklep branżowy ze sprzedażą napojów alkoholowych - placówka, w której roczna wartość sprzedaży 
napojów alkoholowych stanowi nie mniej niż 70% wartości sprzedaży ogółu towarów w tym punkcie. 
Art. 9 6. Sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych, zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) 
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, prowadzi się w punktach sprzedaży, którymi są:   
1) sklepy branżowe ze sprzedażą napojów alkoholowych,  
2) wydzielone stoiska - w samoobsługowych placówkach handlowych o powierzchni sprzedażowej powyżej 200 
m2, 
3) pozostałe placówki samoobsługowe oraz inne placówki handlowe, w których sprzedawca prowadzi 
bezpośrednią sprzedaż napojów alkoholowych. 
Art. 14. 1. Zabrania się sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych:  
1) na terenie szkół oraz innych zakładów i placówek oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych i domów 
studenckich,  
2) na terenie zakładów pracy oraz miejsc zbiorowego żywienia pracowników,  
3) w miejscach i czasie masowych zgromadzeń,  
4) w środkach i obiektach komunikacji publicznej, z wyjątkiem wagonów restauracyjnych i bufetów w 
pociągach, w których dopuszcza się sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych do 4,5% 
zawartości alkoholu oraz piwa;"; 
6) w obiektach zajmowanych przez organy wojskowe i spraw wewnętrznych, jak również w rejonie obiektów 
koszarowych i zakwaterowania przejściowego jednostek wojskowych.  
3. Zabrania się sprzedaży, podawania i spożywania napojów zawierających więcej niż 18% alkoholu w 
ośrodkach szkoleniowych.  
4. Zabrania się sprzedaży i podawania napojów zawierających więcej niż 18% alkoholu w domach 
wypoczynkowych.  
Art.18.7.  Warunkiem prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia w miejscu lub poza miejscem 
sprzedaży jest: 
1) posiadanie zezwolenia, 
2) wniesienie opłaty, 
3) zaopatrywanie się w napoje alkoholowe u producentów i przedsiębiorców posiadających odpowiednie 
zezwolenie na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych, 
4)w terminach do dnia 1 lutego, 1 czerwca, 1 października każdego roku kalendarzowego objętego zezwoleniem, 
okazanie przedsiębiorcy zaopatrującemu dany punkt sprzedaży napojów alkoholowych odpowiedniego dowodu 
potwierdzającego dokonanie opłaty, o której mowa w art. 111; 
5) posiadanie tytułu prawnego do korzystania z lokalu, stanowiącego punkt sprzedaży, 
6) wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie objętym zezwoleniem tylko przez przedsiębiorcę w nim 
oznaczonego i wyłącznie w miejscu wymienionym w zezwoleniu, 
7) zgłaszanie organowi zezwalającemu zmian stanu faktycznego i prawnego, w stosunku do danych zawartych w 
zezwoleniu, w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany, 
8) prowadzenie sprzedaży w punkcie sprzedaży spełniającym wymogi określone przez radę gminy, na podstawie 
art. 12 ust. 1 i 2, 
9) przestrzeganie innych zasad i warunków określonych przepisami prawa. 
 Art.18.14.Przedsiębiorcy podający lub sprzedający różne mieszaniny napojów alkoholowych na podstawie 
posiadanych receptur, z wykorzystaniem napojów zawierających powyżej 18% alkoholu, są obowiązani do 
posiadania zezwoleń, o których mowa w ust.3 pkt 3. 
Art. 184.1.Na wniosek przedsiębiorcy, którego zezwolenie wygasło z przyczyn wymienionych w art. 18 ust. 12, 
organ zezwalający może wydać zezwolenie z określeniem terminu na wyprzedaż posiadanych, 
zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych. Termin określony w zezwoleniu na wyprzedaż nie może 
być dłuższy niż 6 miesięcy od dnia wygaśnięcia zezwolenia. 
Art.184.3. Przedsiębiorca, który otrzymał zezwolenie na wyprzedaż posiadanych,   zinwentaryzowanych 
zapasów napojów alkoholowych, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia na sprzedaż 
napojów alkoholowych nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia upływu terminu ważności zezwolenia. 
 


