
WNIOSEK PRZEDSIĘBIORCY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ LUB 
PODAWANIE NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH NA TERENIE GMINY REŃSKA WIEŚ.

…………………………………..                              …………………… dnia …………….
   ( imię i nazwisko przedsiębiorcy)

………………………………………………
         ( miejsce zameldowania )

……………………………………………..
         ( adres do korespondencji )

…………………………………………….
             ( telefon kontaktowy)
                                                                                                  WÓJT GMINY
                                                                          Reńska Wieś
                                                                          ul. Pawłowicka 1
                                         47 – 208                   Reńska Wieś

Dotyczy : wydania zezwoleń na sprzedaż – podawanie alkoholi.*

   Proszę o wydanie zezwoleń na sprzedaż – podawanie * napojów alkoholowych 
następujących grup :

1. Grupy A tj. alkoholi do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo od dnia …………...
2. Grupy B tj. alkoholi od 4,5% do 18% zawartości alkoholi od dnia ………………
3. Grupy C tj. alkoholi powyżej 18% zawartości alkoholi od dnia ………………….

Sprzedaż – podawanie * alkoholi prowadzona będzie w miejscowości ………………..

ul. ……………………………w lokalu – sklepie* …………………………………………...
                                                                       ( podać branżę- sklep , lokal gastronomiczny, bar itp.)

Sprzedaż – podawanie* napojów alkoholowych odbywać się będzie w następujących 
dniach i godzinach:

 Poniedziałek od godz. ……… do godz. …….
 Wtorek od godz. …..do godz. …….
 Środa od godz. …..do godz. ……..
 Czwartek od godz. …..do godz. ……..
 Piątekod godz. …..do godz. ……..
 Sobota od godz. …..do godz. ……..
 Niedziela od godz. …..do godz. ……..
 Święta od godz. …..do godz. ………

……………………………………..                          ……………………………………..
        ( pieczęć firnowa przedsiębiorcy)                                                     ( czytelny podpis przedsiębiorcy)

Załączniki :
- wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
- tytuł prawny do lokalu – oryginał do wglądu,
- decyzja powiatowego inspektora sanitarnego , stwierdzająca spełnienie wymogów sanitarnych.
*niepotrzebne skreślić
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DRUK OŚWIADCZENIA O OSIĄGNIĘTYCH OBROTACH Z TYTUŁU SPRZEDAŻY ALKOHOLI ZA ROK............................... POPRZEDNI 
 - SKŁADANY DO 31 STYCZNIA ROKU NASTĘPNEGO........................................

...........................................................................................                                                                                                            Reńska Wieś dnia …………………………………
( pieczątka firmowa przedsiębiorcy lub imię, nazwisko
                     i miejsce  zamieszkania)

O Ś W I A D C Z E N I E

 Stosownie do art. 111 ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
( Dz. U. nr 35, poz. 230 z późniejszymi zmianami )

oświadczam,
że wartość sprzedaży napojów alkoholowych za rok …….. w mojej placówce  ……………………………położonej w miejscowości
                                                                                                                                                               ( wymienić branżę : sklep, lokal itp.)
……………………………………………ul. …………………………………… wyniosła:

• Dla napojów do 4,5% alkoholu oraz piwa ( zezwolenie ważne do dnia ……………..) obrót wyniósł …………………zł.

• Dla napojów od 4,5% do 18% alkoholu ( zezwolenie ważne do dnia ……………….) obrót wyniósł  …………………zł.

• Dla napojów powyżej 18% alkoholu  ( zezwolenie ważne do dnia ………………….) obrót wyniósł  ………………….zł.

Niniejsze oświadczenie składam uprzedzony o odpowiedzialności karnej za składanie  fałszywych zeznań wynikających z art. 247 
Kodeksu Karnego.Przyjmuję do wiadomości, ze przedstawienie fałszywych danych niniejszym oświadczeniu spowoduje cofnięcie 
zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, stosownie do art. 18 ust. 10 pkt. 5 cytowanej ustawy                        

                                                                                                                                                                                                                     ( czytelny podpis przedsiębiorcy )



INFORMACJA O WIELKOŚCI SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH osiągniętych w …………roku
oraz wyliczenie opłat na ………………… rok

w lokalu – sklepie w …………………………………………………………….
                                              ( siedziba placówki usługowej – handlowej)

Grupa 
alkoholu

Pułap
sprzedaży

Wartość
Sprzedaży

Opłata 
podstawowa

% przy 
przekroczeniu 

pułapu

Wyliczona 
opłata na

………….rok

1/3 raty
z rubryki 6

Terminy 
płatności
31 styczeń

31 maj
30 września

1 2 3 4 5 6 7 8
A

do 4,5% oraz 
piwo

37.500,- zł. 525,- zł. 1,4%

B
od 4,5% do 

18%
37.500,- zł. 525,- zł. 1,4%

C
powyżej 18% 77.000,- zł. 2.100,- zł. 2,7%

RAZEM X X x

Reńska Wieś dnia …………………………………………….                                                                                  Sporządził i wyliczył …………………………………………………


