
 ................................................................
(imię i nazwisko, nazwa 
przedsiębiorcy/pełnomocnika) 

.................................................................
(adres przedsiębiorcy/adres zamieszkania 
pełnomocnika) 

.................................................................
(nr KRS*oraz NIP przedsiębiorcy) 

.................................................................
(telefon kontaktowy) 

Skoroszyce, dnia ……………….. r. 

Wójt Gminy Skoroszyce
ul. Powstańców Śląskich 17
48-320 Skoroszyce

 WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH 

Wnoszę o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia: 
- w miejscu sprzedaży □ tak □ nie 
- poza miejscem sprzedaży □ tak □ nie 
- na organizację przyjęć □ tak □ nie 
w placówce handlowej/ lokalu gastronomicznym**: 

…………………………................................................................................................................................... 
(nazwa punktu sprzedaży – zgodna z nazwą załączników, np. decyzją Sanepidu, aktem notarialnym, itp) 

położonej ...................................................................................................................................................... 
(adres punktu sprzedaży) 

na następujące rodzaje napojów alkoholowych: 
A/ do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwa □ tak □ nie 
B/ powyżej 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu □ tak □ nie 
C/ powyżej 18 % zawartości alkoholu □ tak □ nie 
adres składowania napojów alkoholowych/magazynu dystrybucyjnego: 

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

wnioskowany termin sprzedaży napojów alkoholowych- od dnia ................................................................ 
Mam świadomość, iż decyzja (zezwolenie) wystawiona na podstawie niniejszego wniosku (z uwzględnieniem 
powyższej daty-stanowiącej moje żądanie) podlega wykonaniu od dnia w nim wskazanego(art. 130 § 4 Kpa).
Oświadczam, że obroty ze sprzedaży napojów alkoholowych /piwa, wina, wódki/ w roku poprzednim 
wynoszą ZERO /dot. przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą w tym zakresie/ 
□ tak □ nie dotyczy 
 * - o ile przedsiębiorca posiada 
** - niepotrzebne skreślić 

…………………………...............................................................
(podpis wnioskodawcy) 

       w przypadku spółki cywilnej – podpisy wszystkich wspólników 



WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU: 
 jeżeli wniosek w związku z organizacją przyjęć* – pkt 1-3 nie dotyczy 

1. dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży 
napojów alkoholowych 
□ tak □ nie □ nie dotyczy 

2. pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt 
sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym /zgodnie z ustawą o 
własności lokali zgoda winna być wyrażona w formie uchwały wspólnoty mieszkaniowej. Uchwała 
powinna odnosić się do wnioskowanego punktu sprzedaży oraz imiennie do Przedsiębiorcy 
składającego wniosek/ 
□ tak □ nie □ nie dotyczy 
- czy budynek wielorodzinny 
□ tak □ nie □ nie dotyczy 

3. decyzję właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, 
o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i 
żywienia (Dz. U. z 2015r. poz. 594 i 1893 oraz z 2016 r. poz. 65 171, poz. 1225) 
□ tak □ nie □ nie dotyczy 

4. oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok poprzedni (dotyczy 
przedsiębiorców kontynuujących sprzedaż napojów alkoholowych) 
□ tak □ nie dotyczy 

5. pełnomocnictwo 
□ tak □ nie dotyczy 

UWAGA: 
1. Załączniki do wniosku winny być w oryginale lub w formie kopii poświadczonej z zgodność z 
oryginałem w sposób określony w art. 76a § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23). 
2. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej winno się 
dołączyć również umowę spółki cywilnej. 
3. Wnioski kompletne przedkładane są do zaopiniowania przez Gminna Komisje Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Skoroszycach. Posiedzenia Komisji odbywają się 2 razy w miesiącu. 
Na postanowienie GKRPA służy stronie zażalenie do SKO w Opolu w terminie 7 dni od jego 
otrzymania. 
4. Zezwolenia wystawia się po uprawomocnieniu się postanowień, tj. po upływie terminu o którym 
mowa w pkt.3. 
Powyższe uwagi nie dotyczą uzyskiwania zezwolenia na dla przedsiębiorcy, którego działalność polega na organizacji przyjęć. 

…………………………................................................................... 
(podpis wnioskodawcy) 

w przypadku spółki cywilnej – podpisy wszystkich wspólników 
WAŻNE 
* ORGANIZACJA PRZYJĘĆ: 
1. Zezwolenie nie zastępuje zezwolenia stałego, t.j. charakteryzuje się brakiem ciągłości sprzedaży rozumianej jako: 
a) stałe miejsce sprzedaży,      b) stałe, wyznaczone godziny, 
c) cykliczność (np. codziennie), itp. 
2. Obsługa imprezy organizowanej samodzielnie przez przedsiębiorcę / obsługa dowolnej imprezy w porozumieniu z jej
organizatorem (wymagana zgoda organizatora). 


