
............................................................................ 

(miejscowość, data) 

 

pieczęć wnioskodawcy 

 

Burmistrz Szczuczyna 
 

 

WNIOSEK 

o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 

 

Oznaczenie rodzaju zezwolenia: (zaznaczyć właściwe „X”) 

 

❑ - napoje zawierające nie więcej niż 3,5% alkoholu (dotyczy wyłącznie imprez masowych)* 

 

❑ „A”  -  do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo              

❑ „B”  -  powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa)  

❑ „C”  -  powyżej 18% zawartości alkoholu      

 

❑ przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży,    

❑ przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży 

Oznaczenie przedsiębiorcy: (imię/imiona i nazwisko osoby fizycznej lub nazwa osoby prawnej)  

 

1) ....................................................................................................................................................... 

 

2) ....................................................................................................................................................... 

 

Adres i siedziba przedsiębiorcy: (adres osoby fizycznej lub siedziba osoby prawnej)  

 

1) ....................................................................................................................................................... 

 

2) ....................................................................................................................................................... 

 

Nr tel: ……………………………….  e-mail: 

……………………………………………………….. 

                                                                                                                    

Numer w rejestrze przedsiębiorców w KRS, o ile przedsiębiorca taki numer posiada: ........................ 

 

NIP:   1) .....................................     2) .....................................     NIP S.C.: .................................... 

 

Pełnomocnik: (imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr tel., dokument pełnomocnictwa jako 

załącznik)  

 ........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

 

Oznaczenie imprezy, podczas której planowana jest sprzedaż: (nazwa i miejsce imprezy) 

    

........................................................................................................................................................... 



 Organizator imprezy:…………… ………………………………………………………………. 

........................................................................................................................................................... 

 

Wnioskowany termin ważności zezwolenia : dnia................. od godz............do godz........  

                                                                                dnia................. od godz............do godz........  

 Numer posiadanego stałego zezwolenia oraz okres ważności: 

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

 

Adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego): 

 

........................................................................................................................................................... 

 

Uwagi: (adres do korespondencji/inne) 

      

........................................................................................................................................................... 

 

 
............................................ 

(podpis wnioskodawcy) 

 

W przypadku prowadzenia działalności na podstawie umowy spółki cywilnej – podpisy wszystkich 

wspólników. 

 

 
*Art.  8a.  pkt.1 ustawy bezpieczeństwie imprez masowych  

Na imprezie masowej, z wyłączeniem imprezy masowej podwyższonego ryzyka, dozwolone są 

sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych zawierających nie więcej niż 3,5% 

alkoholu. 

 

 

Do wniosku o wydanie jednorazowego zezwolenia  wymagane jest dołączenie: 

 

1) pisemnej zgody organizatora imprezy na sprzedaż napojów alkoholowych podczas trwania 

imprezy, 

2) kopii stałego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z dowodem uiszczenia opłaty za 

korzystanie z zezwolenia (nie dotyczy zezwoleń wydanych przez Burmistrza Szczuczyna). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



POUCZENIE: 

1. Wniosek złożony bez wymaganych dokumentów i nieuzupełniony w wyznaczonym terminie, 

nie krótszym niż 7 dni od doręczenia wezwania, zostanie pozostawiony bez rozpoznania.  

Podstawa prawna: art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego. 

2. Od postanowienia wydanego w toku wszczętego postępowania służy stronie prawo złożenia 

zażalenia, jeśli przepisy przewidują możliwość zaskarżenia danego postanowienia (możliwość 

jest wówczas wskazana w treści postanowienia). Od decyzji administracyjnej kończącej 

wszczęte postępowanie służy stronie prawo złożenia odwołania.  Podstawa prawna: art. 141 § 1 

i 2, art.  127 § 1 i art. 129 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego. 

3. Niniejsza sprawa nie może być załatwiona milcząco. Podstawa prawna: art. 122a § 1 ustawy z 

dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. 

4. Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane jest na okres do 2 dni 

przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż alkoholu w stałych punktach 

sprzedaży oraz jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych. 

5. Opłatę za korzystanie z zezwolenia należy wnieść na rachunek bankowy Urzędu nr: BS 

Szczuczyn – 64 8768 0003 0000 0202 2000 0010 

6. W przypadku ustanowienia pełnomocnika do wniosku należy dołączyć dokument 

stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej w 

wysokości 17 zł. Opłatę skarbową należy wnieść na rachunek bankowy Urzędu nr: BS 

Szczuczyn – 64 8768 0003 0000 0202 2000 0010 .Podstawa prawna: art. 4 ustawy z dnia 16 

listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. 

 
Potwierdzam, że zapoznałam/em się z pouczeniem 

 

 

............................................ 

(podpis wnioskodawcy) 

 

Stosownie do art. 10, § 1 i art.106  kodeksu postępowania administracyjnego zostałem 

poinformowany o przekazaniu mojego wniosku do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Szczuczynie, celem wydania opinii ( art.18 ustawy o wychowaniu w trzeźwości ).  

 

       

 

............................................ 

(podpis wnioskodawcy) 

 

 
 

Informacja  dotycząca przetwarzania danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  

27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony danych osobowych (RODO) organ zezwalający informuje, 

że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Szczuczynie, plac 1000-lecia 23,  

19-230 Szczuczyn, e-mail: um@szczuczyn.pl; tel. 86 273 50 80; Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą 

w postepowaniu administracyjnym prowadzonym w przedmiocie wydania zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania  

i ograniczenia przetwarzania na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych. 

 

 

............................................ 

(podpis wnioskodawcy) 

 
 

mailto:um@szczuczyn.pl

