………………………………….

Nowa Ruda, dnia ………….......

(imię i nazwisko)

………………………………….
(adres zamieszkania)

………………………………….
(nr kontaktowy telefonu)

Urząd Gminy Nowa Ruda
ul. Niepodległości 1
57-400 Nowa Ruda
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Zwracam się z prośbą o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych:
1. Oznaczenie rodzaju zezwolenia:
A – o zawartości alkoholu do 4,5 % oraz piwa *;
B – o zawartości alkoholu powyżej 4,5 % do 18% (z wyjątkiem piwa)*;
C - o zawartości alkoholu powyżej 18% *;
Do spożycia:
- w miejscu sprzedaży*,
- poza miejscem sprzedaży*,
2. Oznaczenie przedsiębiorcy:
Imię i nazwisko............................................................................................................................
Miejsce zamieszkania..................................................................................................................
Nazwa przedsiębiorstwa ……………………………………………………………………....
Siedziba przedsiębiorstwa …………………………………………………………………….
3. Numer w rejestrze przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej:…………
4. Przedmiot działalności gospodarczej:……………...............................................................
5. Dokładny adres i nazwa punktu sprzedaży …………………………………………….
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
6. Adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego):
………………………………………..………………………………………………………….

………………………………….
(podpis wnioskodawcy)
* właściwe podkreślić

Do wniosku o wydanie zezwolenia należy dołączyć następujące dokumenty:
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 inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której
mowa w art.65 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności
i żywienia (Dz. U. Nr 171, poz.1225)
Ponadto zgodnie z art. 11 ust.1-8 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciw działaniu
alkoholizmowi:
1. W celu pozyskania dodatkowych środków finansowych zadań, gminy pobierają opłatę
za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
2. Przedsiębiorca za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnosi opłatę
Na rachunek gminy przed wydaniem zezwolenia, w wysokości:
525 zł na sprzedaż napojów o zaw. do 4,5 % alkoholu oraz piwa,
525 zł na sprzedaż napojów o zaw. pow. 4,5 % do 18% alkoholu(z wyjątkiem piwa),
2100 zł na sprzedaż napojów o zaw. pow. 18% alkoholu.
3. Opłata, o której mowa wyżej dotyczy przedsiębiorców rozpoczynających działalność
Gospodarczą.
4. Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim
są zobowiązani do złożenia do dnia 31 stycznia pisemnego oświadczenia o wartości
sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży
w roku poprzednim.
5. Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży,
w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim
przekroczyła:
a) 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zaw. do 4,5 % alkoholu oraz piwa,
wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim
b) 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zaw. pow. 4,5 % do 18 % alkoholu
(z wyjątkiem piwa) wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych
napojów w roku poprzednim,
c) 77.000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% wnosi w wysokości
2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.
6. Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów
alkoholowych nie przekroczyła wartości o których mowa w ust. 5 wnoszą opłatę
w wysokości określonej w ust. 2
7. Opłata, o której mowa w ust. 1 wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku
kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach:
do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.
8. W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty o których mowa
w ust.1-5, dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.
Zezwolenia, organ zezwalający wydaje po uzyskaniu pozytywnej opinii Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o zgodności lokalizacji punktu z
uchwałami Rady Gminy Nowa Ruda.

