
Podmiot wnioskujący o  zezwolenie              Spytkowice ,dnia:........................... 
…................................................... 
….................................................... 
….................................................... 
            ( nazwa i siedziba) 
…....................................................................... 
             ( telefon kontaktowy) 

Organizator imprezy 
.......................................................                                            Wójt  Gminy Spytkowice 
...................................................... 
....................................................... 
            ( nazwa i siedziba) 
…...................................................................... 
             ( telefon kontaktowy) 

 
                     W N I O S  E K 
 
    o wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych w trakcie 
      trwania  imprezy organizowanej na otwartym powietrzu lub w pomieszczeniu. 
 
Nazwa imprezy......................................................................................................................... 
Wnioskuję o wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż (sprzedaż i podawanie)*napojów 
alkoholowych o zawartości alkoholu :* 

Kat. A -  o zawartości alkoholu do 4,5%  alkoholu oraz piwo 
Kat. B - o zawartości alkoholu powyżej 4,5% do 18% oprócz piwa 
Kat. C - o zawartości alkoholu powyżej 18% 

 
1.Opis imprezy: 
.................................................................................................................................................... 
 
.................................................................................................................................................... 
2.Miejsce organizacji imprezy: 
..................................................................................................................................................... 
 
.................................................................................................................................................... 
3.Czas trwania imprezy, data , godziny: 
.................................................................................................................................................... 
 
.................................................................................................................................................... 
4.Oświadczam , że powyżej opisana impreza: 

− podlega 
− nie podlega 

przepisom ustawy z dnia 20 marca 2009r.o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2009r. Nr 62 poz. 
504 z późniejszymi zmianami.). 
 
5.Nazwa podmiotu , któremu organizator  powierza sprzedaż napojów alkoholowych 
….................................................................................................................................................. 
Adres placówki, w której przedsiębiorca posiada stałe zezwolenie na sprzedaż napojów 
alkoholowych i numer/y/ tych zezwoleń : 
.................................................................................................................................................... 
-numery/y/ zaświadczenia o wpisie  do ewidencji działalności gospodarczej/odpisu z rejestru 
przedsiębiorców/........................................................................................................................ 



 
 
-przedmiot prowadzonej działalności........................................................................................ 
-dane pełnomocnika/ów/............................................................................................................ 
....................................................................................................................................................     
  (imię i nazwisko, adres zamieszkania pełnomocnika) 
 
6.Liczba punktów sprzedaży alkoholu, forma sprzedaży ( do spożycia w miejscu / poza 
miejscem): 
................................................................................................................................................... 
 
 
 
        .................................................................  
      (podpis przedsiębiorcy  wnioskującego 
        o zezwolenie )   
 
 
*) właściwe podkreślić/ zaznaczyć 
 

Przedkładam  następujące  załączniki: 
 

 1. Kopię stałego zezwolenia  na sprzedaż alkoholu z dowodem uiszczenia opłaty za wydanie  zezwolenia 
( nie dotyczy zezwoleń wydanych przez Gminę Spytkowice) 

 2. Zgodę organizatora imprezy 
 3. Zgoda władającego terenem/lokalem na organizację imprezy. 
 4. Pełnomocnictwo opłacone opłatą skarbową - w przypadku ustanowienia pełnomocnika. 
Opłata skarbowa za pełnomocnictwo wynosi 17 zł.  
 
 
Opinia organizatora imprezy. 
 
 
 
 
 
 
                                                                     ............................................................................ 
                                                                                   ( podpis organizatora imprezy ) 
 
 
  
Oświadczam, że znane mi są przepisy ustawy z dnia 26 października 1982 r. 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 70, 
poz. 473 z późn. zm.) oraz wydane z jej upoważnienia uchwały Rady Gminy Spytkowice. 
 
 
                                   .......................................................... 
                                                      ( podpis)                                                                                                                                                                                                                                                         


