
Przedsiębiorca:         
(imię i nazwisko/nazwa i forma prawna) 
 
…………………………………………………………….. 
…………………………………………………………….. 

Siedziba i adres przedsiębiorcy: 

……………………………………………………………... 
……………………………………………………………… 
NIP: ………………………………………………………. 
Telefon: ………………………………………………...   Kalety, dnia ………………………….. 
 
Burmistrz Miasta Kalety 
Za pośrednictwem Wydziału Spraw Społecznych i Administracyjnych 
 

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH 
W NASTĘPUJĄCYCH KATEGORIACH (właściwe podkreślić/zaznaczyć) 

 
1. KATEGORIA A - NAPOJE ALKOHOLOWE O ZAWARTOŚCI ALKOHOLU DO 4,5% ORAZ NA PIWO, 
2. KATEGORIA B- NAPOJE ALKOHOLOWE O ZAWARTOŚCI ALKOHOLU POWYŻEJ 4,5% DO 18%     
     ALKOHOLU Z WYJĄTKIEM PIWA, 
3. KATEGORIA C- NAPOJE ALKOHOLOWE O ZAWARTOŚCI ALKOHOLU POWYŻEJ 18% ALKOHOLU,  
 

o Detal - sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza 
miejscem sprzedaży, 

o Gastronomia    -    sprzedaż    i    podawanie    napojów    alkoholowych 
przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży,  

dla punktu sprzedaży w Kaletach, ulica, nr: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
w budynku mieszkalnym, mieszkalnym niezamieszkanym, niemieszkalnym, mieszkalno-użytkowym (podkreślić właściwe) 
 
 1. Numer w rejestrze przedsiębiorców KRS (podać pełny nr i organ rejestrowy):  
 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 2. Przedmiot działalności gospodarczej (zaznaczyć x działalność dominującą): 
 

o 47.11.Z. sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą 
żywności, napojów i wyrobów tytoniowych  

o 47.19.Z. pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach 
o 47.25.Z. sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych 

sklepach 

o 56.10.A     Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne  
(np. kawiarnie, pizzerie, typu fast food.) 

o  56.30.Z      Przygotowywanie  i podawanie napojów 
(np. w  barach, piwiarniach, pubach itp.) 



3. Pełnomocnik – imię i nazwisko, adres zamieszkania: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
4. Adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego): 
 
……………………………………………………………………………………………………………………............ 
 
5. Działalność dotyczy: (zaznaczyć x):  
 

o Nowego punktu sprzedaży 
o Kontynuacji działalności (przez tego samego przedsiębiorcę) 
o Zmiany przedsiębiorcy w istniejącej placówce 

 
Załączniki: 

1.Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów   

alkoholowych. 

2.Pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży 

będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym. 

3.Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu (punktu  

sprzedaży). 
4.  Pełnomocnictwo z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł, lub pełnomocnictwo  
notarialne - w przypadku ustanowienia pełnomocnika. 
 

 

………………………………………… 

 (czytelny podpis wnioskodawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


