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................................, dnia …...............................r. 
  …............................................... 
                       /imię i nazwisko/nazwa/ 
 

 …................................................ 
                   /adres zamieszkania/ siedziba/ 
  
 …...............................................                                            
             /telefon kontaktowy/ e-mail                            
 
 

Wniosek o wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż 
napojów alkoholowych 

                                          

                                                                     Wójt Gminy Kawęczyn 
                                                                                                                                           

1. Oznaczenie rodzaju zezwolenia (właściwe zaznaczyć): na sprzedaż napojów 
alkoholowych, którego wniosek dotyczy: 
 
□ grupa „ A ” – do 4,5% alkoholu i piwo 
□ grupa „ B ” – od 4,5% do 18% (z wyjątkiem piwa) 
□ grupa „ C ” – powyżej  18% alkoholu 
 

2. Sprzedaż napojów alkoholowych będzie prowadzona z przeznaczeniem do spożycia 
(właściwe zaznaczyć) 
 
□ w miejscu sprzedaży 
□ poza miejscem sprzedaży 

 
3. Oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę і adres, w przypadku ustanowienia 

pełnomocników ich imiona і nazwiska і adres zamieszkania    
 
         …............................................................... 

 
4. NIP  przedsiębiorcy ….............................................................. 

 
5. Numer w rejestrze przedsiębiorców CEIDG / KRS …………………………………. 

 
          

6. Adres punktu sprzedaży/składowania napojów w trakcie imprezy -  
 
          ….............................................................. 
 

7. Wnioskowany termin sprzedaży, data, godziny (do 2 dni) -............................... 
 

8. Osoba odpowiedzialna za sprzedaż – ….......................................................... 
 

9. Organizator imprezy – …............................................. 
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10. Nazwa imprezy –       ................................................. 
 

11. Oświadczam, że ww. impreza (zaznaczyć właściwe „X”) 
  □ podlega 

           □ nie podlega 
 

ustawie z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U.2019.2171 t.j. 
z późn.zm.) 
 
Oświadczam, iż sprzedaż napojów alkoholowych będzie się odbywać  w 
wyznaczonym punkcie sprzedaży ( szkic w załączeniu ) , usytuowanym poza 
terenem imprezy masowej 
     

          DO WNIOSKU O WYDANIE JEDNORAZOWEGO ZEZWOLENIA NALEŻY 
DOŁĄCZYĆ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY: 

• pisemną zgodę organizatora imprezy na sprzedaż napojów alkoholowych, 
• pisemną zgodę właściciela lub zarządcy terenu (obiektu), na którym ma być  

zlokalizowany punkt sprzedaży napojów alkoholowych, 
• szkic sytuacyjny terenu z naniesionym punktem sprzedaży napojów alkoholowych  

• kopię stałego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z dowodem uiszczenia opłaty 
za wydanie zezwolenia (nie dotyczy zezwoleń wydanych przez gminę Kawęczyn).       

 
Uwaga: Przy składaniu wniosku należy przedłożyć do wglądu oryginały w/w 
dokumentów 
         

                                                                                              

 

                                                                                                  ………………………………………. 
                                    /podpis wnioskodawcy 
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