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Mosina, dnia ……………………..r. 

 ..............................................................  
OZNACZENIE  WNIOSKODAWCY 

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

ADRES ZAMIESZKANIA  

 .......  -  ...........       ..................................  
 KOD POCZTOWY  MIEJSCOWOŚĆ 
 
 
 

WNIOSEK O WYDANIE JEDNORAZOWEGO ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW 
ALKOHOLOWYCH 

 
 
 
 
 

Burmistrz  
Gminy Mosina 
pl. 20 Października 1 
62-050 Mosina 

 
 

Proszę o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: 

1. zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwo, 

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

3. zawierających powyżej 18% alkoholu.∗ 

na czas trwania imprezy  .....................................................................................................................................  

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

odbywającej się w ...............................................................................................................................................  

 .........................................................................................  w godz.  ................................................................  . 

 Sprzedaż napojów alkoholowych odbywać się będzie w miejscu wyznaczonym: ....................................  

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

4.  ......................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................  
OZNACZENIE WNIOSKODAWCY 

v e r t e 

http://www.mosina.pl/
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 ...........................................................................................................................................................................  

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

 ...........................................................................................................................................................................  
( ADRES PRZEDSIĘBIORCY, W PRZYPADKU USTANOWIENIA PEŁNOMOCNIKÓW ICH IMIONA NAZWISKA I ADRES ZAMIESZKANIA) 

5. Numer NIP:  ..................................................................................................................................................  

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

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

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

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

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

7. Adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego):  ........................................  

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

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

 
 
 

 ..........................................................................................  
PODPIS WNIOSKODAWCY 

 
 
 

Objaśnienia: 
Do wniosku należy dołączyć niżej podane dokumenty ( oryginały do wglądu): 

1. zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych,  
2. dowód wniesienia opłaty na rachunek gminy za rok objęty zezwoleniem,  
3. pisemną zgodę organizatora imprezy na sprzedaż napojów alkoholowych na czas trwania imprezy,  
4. dowód uiszczenia opłaty za jednorazowe zezwolenie. 
 
Opłaty:  

1. Opłatę za jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa 
pobiera się w wysokości 1/12 rocznej opłaty 525 zł. 

2. Opłatę za jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu  
(z wyjątkiem piwa) pobiera się w wysokości 1/12 rocznej opłaty 525 zł.  

3. Opłatę za jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu pobiera się 
w wysokości 1/12 rocznej opłaty 2100 zł.  

Wpłat dokonywać należy na konto Urzędu Miejskiego w Mosinie, z zaznaczeniem tytułu wpłaty:  
opłata za jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych. 
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∗ właściwe zakreślić 


