
Grójec, dnia .................................................... 
 

 

 

Przedsiębiorca 

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

 

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

                                                                           Burmistrz 
.............................................................................................................. 

                        Gminy i Miasta Grójec 
.............................................................................................................. 

/imię, nazwisko, nazwa firmy i siedziba lub adres zamieszkania/ 

 
Nr NIP .................................................................. 
 
Nr KRS................................................................... 
 

Telefon kontaktowy/ e-mail 

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

                    /za zgodą właściciela/ 

 
                

 
                                                         WNIOSEK 

 

  Proszę  o  wydanie  zezwolenia  na  sprzedaż   napojów  alkoholowych: 
 

  Oznaczenie rodzaju i kategorii zezwolenia:  (zaznaczyć właściwe „X”)       
 

□ DETAL – sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza 

miejscem                           sprzedaży   
 

□ GASTRONOMIA – sprzedaż  i  podawanie  napojów  alkoholowych przeznaczonych 

do                                            spożycia w miejscu sprzedaży           
                                                                                                          

□ „A”  -  do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa                 

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

□ „C”  -  powyżej 18% zawartości alkoholu      
 

 
  w ............................................................................................................................. ................................................................................ 

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

/podać miejsce sprzedaży lub sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, nazwę placówki/ 

 

  od dnia ..................................................................................................  

 

 

 



 Przedmiot działalności gospodarczej ............................................................................................................... 
 

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

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

 

 Adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu 

dystrybucyjnego) ....................................................................................................................................................................................

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

 

 Imię, nazwisko i adres zamieszkania w przypadku ustanowienia pełnomocników  

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

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

 

 

 

 

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

         /podpis przedsiębiorcy/ 
 

 

Do podania należy dołączyć: 
 
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 powiatowego inspektora sanitarnego,  
      o zatwierdzeniu zakładu do prowadzenia działalności handlowej  
      w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych. 
 

• Zgodnie z art.76a § 2 k.p.a. /Dz.U z 2016r. poz.23 ze zm./ strona zamiast oryginału 
dokumentu może złożyć jego odpis, jeżeli jego zgodność z oryginałem została 
poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika 
strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą 
podatkowym. 
 

 
────────────────────────────────────────────────────────────── 

Opłaty: 
Opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w pierwszym roku są wnoszone 
z góry ( proporcjonalnie do okresu ważności zezwolenia ) i za cały rok wynoszą: 
·     525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa, 
·     525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa), 
·     2.100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18 % alkoholu. 
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