
 

                  

     

  
WNIOSEK O WYDANIE JEDNORAZOWEGO ZEZWOLENIA 

 NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH PRZEZNACZONYCH DO SPOŻYCIA W MIEJSCU SPRZEDAŻY 
 
 

 
a) zawierających do 4,5 % alkoholu oraz na piwo     
 
b) zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa)  
 
c) zawierających powyżej 18 % alkoholu       
 
 
Nazwa imprezy: ………………………………………………………………........................................................................... 

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

Termin imprezy: ........................... r. od godz. .................... do godz. ....................... dnia ................................r. 
(proszę wskazać dokładny czas trwania imprezy, maksymalnie 2 dni) 

 

 
1. Oznaczenie przedsiębiorcy:................................................................................................................................. 

(imię i nazwisko, nazwa firmy) 
 

....................................................................................................................................................................................................... 
(siedziba i adres przedsiębiorcy) 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. nie dotyczy 

   (imię i nazwisko, adres zamieszkania pełnomocników w przypadku ich ustanowienia)  
 

...................................................................................................................................................................................................... 
(nr kontaktowy przedsiębiorcy/pełnomocnika) 

 

 

2. Numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (o ile przedsiębiorca taki posiada)  

oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP): ............................................................................................................ 

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

 

3. Nazwa imprezy i miejsce sprzedaży napojów alkoholowych: ………………………………………………………………........... 

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

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

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



 

 
 
 
5. Przedmiot działalności gospodarczej wg PKD 2007 (zaznaczyć X działalność dominującą)  
 

47.11.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach  
z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych 

(sklepy spożywcze i spożywczo – przemysłowe) 

 

47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach 
(sklepy przemysłowo - spożywcze) 

 

47.25.Z Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych 
sklepach   

(sklepy branżowe - monopolowe) 

 
56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne 

(np. kawiarnie, pizzerie, lokale typu fast food.) 
 

56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów 
(np. w barach, piwiarniach, pubach itp.) 
 

93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna 
 

 

Nie dotyczy (w przypadku wniosku składanego przez OSP) 
 
6. Decyzję: (właściwe zaznaczyć X) 
 

odbiorę osobiście 
 

proszę przesłać na adres: ………………………………………………………………………………… 
 

 

Krosno Odrzańskie, dnia …………………………………                                          ................................................................... 
                                     (czytelny podpis wnioskodawcy) 
    

       
Załączniki do wniosku:  

1. Zgoda organizatora imprezy 

2. Kserokopia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (dotyczy zezwoleń wydanych w innym urzędzie gminy lub miasta). 

3. Kserokopia dowodu dokonania opłaty bieżącej raty za korzystanie z zezwolenia (dotyczy zezwoleń wydanych w innym urzędzie 

gminy lub miasta). 

4. Kserokopia dowodu dokonania opłaty za wydanie jednorazowego zezwolenia*. 

5. Mapkę lokalizacji punktu sprzedaży (na wezwanie organu). 

 

                                                 
* 43,75 zł za  zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo,  
  43,75 zł za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18%zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),  
  175,00 zł za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu. 



 

                 Zał.1 

     
   

 
 

ZGODA ORGANIZATORA IMPREZY 
 
 
 

............................................................................................................................. ................................................................ 
(nazwa organizatora imprezy ) 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko osoby reprezentującej) 

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

(nr kontaktowy) 

 

jako organizator  

.................................................................................................................. .......... .......................................................... 
(nazwa imprezy) 

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

(podać dokładne miejsce imprezy) 

 

wyrażam zgodę na sprzedaż i podawanie napojów o zawartości: 

 
a) zawierających do 4,5 % alkoholu oraz na piwo     
 
b) zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa)  
 
c) zawierających powyżej 18 % alkoholu       

 
 
w dniu/dniach ........................... r. od godz. .................... do godz. ....................... dnia ................................r.  
 
przez ...................................................................... .......................................................................................................  

(nazwa przedsiębiorcy, OSP) 
 
 
 
 

Krosno Odrzańskie, dnia …………………………………                                          ................................................................... 
                (podpis osoby organizatora) 

 


