
Włocławek, dnia……………………………. 

 

 

             Do 

                                                                                                 Wójta Gminy Włocławek 

 

Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż 
napojów alkoholowych 

 
 
Zwracam się o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż następujących 

rodzajów napojów alkoholowych:  

 A) zawierających do 4,5% alkoholi oraz piwa 

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

 C) zawierających powyżej 18% alkoholu 
- właściwie zakreślić 

 

1.Przedsiębiorca………………………………………………………………………………………….…………………….. 

  ( siedziba i adres w przypadku osób fizycznych, w tym wspólników spółki cywilnej – adresy zamieszkania) 

2.Numer telefonu kontaktowego ( za zgodą wnioskodawcy)…………………………..…………………. 

3.Adres e – mail ( za zgodą wnioskodawcy)…………………………………………………………………………. 

 4.Pełnomocnicy………………………………………………………………….……………………………………………… 

5. Numer w rejestrze przedsiębiorstw………………………………………………..…………………………….. 

6. Numer identyfikacji podatkowej – NIP przedsiębiorcy…………………………………………………… 
                  (w przypadku spółki cywilnej należy podać nr NPI spółki oraz NIP wszystkich wspólników spółki) 

 

1. Przedmiot działalności gospodarczej………………………………….……………………….………………. 

           (rodzaj punktu np. ogródek, stoisko handlowe, stoisko gastronomiczne itp.) 

7.Nazwa i miejsce imprezy ……………………………………………….………………………………………………… 

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

8.Lokalizacja punktu sprzedaż na terenie imprezy:  ……………………………………..…………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………….……………. 
( np. adres, numer stoiska, obręb, rejon ulic, położenie w  odniesieniu do innych obiektów, numer działki  itp.)     

 



9.Wnioskowany termin sprzedaży napojów alkoholowych…………………………………………………… 

 

10.Adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego)  

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

   

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

imię i nazwiska przedsiębiorców                                                                (podpis przedsiębiorców lub osoby upoważnionej)                                                           

  

      

11. Oświadczam, że w/w impreza: 

      □ podlega przepisom ustawy z dnia  20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych  

     (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2171) i sprzedaż napojów alkoholowych będzie odbywać się w     

     wyznaczonym punkcie sprzedaży usytuowanym poza terenem imprezy masowej, 

     □ nie podlega przepisom ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez   

     masowych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2171).  

 
 - właściwie zaznaczyć 

 

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 obrazujący lokalizację punktu sprzedaży, z zaznaczeniem granic 

punktu sprzedaży oraz, w przypadku punktów posiadających ogólnodostępne wejście, 

z precyzyjnym zaznaczeniem wejścia.  

4. zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wraz zaświadczeniem o dokonaniu 

opłaty za korzystanie z zezwolenia – dot. przedsiębiorców prowadzących sprzedaż 

napojów alkoholowych poza Gminą Włocławek. 

Wniosek należy składać z kompletem załączników (oryginały  dokumentów do wglądu) 

najpóźniej 21 dni  przed planowanym terminem imprezy. 

 

 Wniosek bez wymaganych dokumentów (załączników) i nie uzupełniony w terminie 7 dni od 

dnia wezwania, zgodnie z art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeksu 

postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) zostanie pozosta-

wiony bez rozpatrzenia. 


