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WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ I PODAWANIE NAPOJÓW 
ALKOHOLOWYCH* 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

1. Oznaczenie przedsiębiorcy (Imię i nazwisko oraz nazwa)  ................................................................................  

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

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

Siedziba i adres zamieszkania przedsiębiorcy:  ..................................................................................................  

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

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

Numer w rejestrze przedsiębiorców (NIP)…………………………….REGON……………………………………….. 

KRS .............................................................................. Tel. ...............................................................................  

2. Imiona i nazwiska pełnomocników: ................................................................................................................  

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

Adres zamieszkania pełnomocników: ..................................................................................................................  

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

 

http://www.mosina.pl/
mailto:boi@mosina.pl
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3. Oznaczenie rodzaju zezwolenia: 

a) działalność handlowa:  

♦ do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo* 

♦ powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) * 

♦ powyżej 18% zawartości alkoholu* 

 

b) działalność  gastronomiczna:  

♦ do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo* 

♦ powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) * 

♦ powyżej 18% zawartości alkoholu* 

 

4. Przedmiot działalności gospodarczej:  ...........................................................................................................  

5. Nazwa punktu sprzedaży ..............................................................................................................................  

6. Adres punktu sprzedaży:  ..............................................................................................................................  

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

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

8. Oświadczam, że wnioskowany punkt nie koliduje z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r.  
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2016r. , poz. 487 z późn. zm.), 
który brzmi: 

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 ośrodkach i obiektach komunikacji krajowej, 
5) w obiektach zajmowanych przez organy wojskowe i spraw wewnętrznych, jak również w rejonie 

obiektów koszarowych i zakwaterowania przejściowego jednostek wojskowych. 
 
 
 
 
 
 

……………………………………………. 
MIEJSCOWOŚĆ 

……………………………………………. 
DATA 

……………………………………………. 
PODPIS WNIOSKODAWCY 

 
 
 
 

*- niepotrzebne skreślić 
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Objaśnienie: 
 
Do wniosku należy dołączyć niżej podane dokumenty ( oryginały do wglądu): 

1. dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu, stanowiącego punkt sprzedaży napojów 
alkoholowych,  

2. pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży 
będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,  

3. decyzję właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, potwierdzającą spełnienie 
warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży. 

4. dowód wniesienia opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 
 
 
Wpłat dokonywać należy na konto Urzędu Miejskiego w Mosinie, z zaznaczeniem tytułu wpłaty:  
opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych. 

 
 
 

GBS Mosina 2690480007 0000 0215 2000 0002 
 
 

Zezwolenie należy odebrać osobiście po przedstawieniu dowodu osobistego. 


