Międzylesie, dnia………………………….
………………………………………………………………..
(PODMIOT WNIOSKUJĄCY O ZEZWOLENIE)
………………………………………………………………..
(SIEDZIBA)
………………………………………………………………..

………………………………………………………………..
(NIP)
………………………………………………………………..
(tel. kontaktowy)

BURMISTRZ MIASTA I GMINY
MIĘDZYLESIE

WNIOSEK
o zezwolenie jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych
NAZWA IMPREZY ……………………………………………………………………………………………………………………
Wnioskuję o wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych
zawierających:
A. do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa*
B. powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa)*
C. powyżej 18% zawartości alkoholu*
1. Miejsce organizacji imprezy:
……………………………………………………………….……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
2. Czas trwania imprezy, data, godziny:
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
3. Organizator imprezy:
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
4. Numer zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (nie dotyczy jednostek
Ochotniczej Straży Pożarnej):
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
5. Osoba odpowiedzialna za sprzedaż alkoholu
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że posiadam aktualne zezwolenie/a na sprzedaż w/w rodzajów napojów
alkoholowych, wydane na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356
z późn. zm.) oraz oświadczam, że dane zawarte we wniosku i załącznikach są aktualne
i zgodne ze stanem faktycznym.

…………………………………………
(czytelny podpis przedsiębiorcy wnioskującego o zezwolenie)

Opinia/ zgoda organizatora:
……………………………………………………………….……………………..…………………………………………………………
……………………………………………………………….……………………..…………………………………………………………
……………………………………………………………….……………………..…………………………………………………………
……………………………………………………………….……………………..…………………………………………………………

…………………………………………
(czytelny podpis organizatora imprezy)

Załączniki:
1. Kopia stałego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z dowodem potwierdzającym dokonanie
opłaty za korzystanie z zezwoleń (nie dotyczy zezwoleń wydanych przez Urząd Miasta i Gminy
Międzylesie).
2. Zgoda władającego terenem/lokalem na organizację imprezy z aprobatą dla sprzedaży napojów
alkoholowych.
3. Potwierdzenie dokonania opłaty.
Ważne informacje:
Wniosek należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Plac Wolności 1, 57-530 Międzylesie
Opłata za jednorazowe zezwolenie wnoszona jest w Kasie Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie przed
wydaniem zezwolenia w wysokości odpowiadającej 1/12 opłaty rocznej za korzystanie z poszczególnych
rodzajów zezwoleń tj.:
zezwolenie A - 43,75 zł
zezwolenie B - 43,75 zł
zezwolenie C – 175,00 zł
Po odbiór zezwolenia jednorazowego należy zgłosić się wraz z drukiem dokonanej opłaty do REFERATU
ORGANIZACYJNEGO Urzędu Miasta i Gminy Plac Wolności 1, 57-530 Międzylesie (I piętro, pokój Nr 12)

Wydawanie zezwoleń jednorazowych:

Zezwolenia jednorazowe mogą być wydawane:
1. Przedsiębiorcom posiadającym stałe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych;
2. Jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych (nie muszą mieć stałego zezwolenia).
Zezwolenia te są wydawane na okres do 2 dni tym przedsiębiorcom, którzy mają stałe zezwolenie na sprzedaż
i podawanie napojów alkoholowych.

Terminy i sposób załatwienia sprawy

1. Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych lub Decyzję o odmowie wydania
jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydaje się w ciągu 30 dni od złożenia
kompletnego wniosku. Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę:
Poprzez pocztę tradycyjną.
Osobiście w siedzibie urzędu.
2. Przesłanie dokumentu kończącego sprawę pocztą, jest możliwe tylko wtedy, kiedy dokument tożsamości
zostanie okazany przy składaniu wniosku lub w trakcie prowadzonego postępowania. W innym przypadku
Wnioskodawca musi osobiście odebrać dokument kończący sprawę, z uwagi na konieczność okazania
dokumentu tożsamości.

* niepotrzebne skreślić

