
Załącznik do procedury SA-5 

Podmiot wnioskujący o zezwolenie: 
…………………………………………………………….…… 
……………………………………………………………….… 

(nazwa, siedziba, telefon kontaktowy) 
…………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………. 

NIP: …………………………….…………………………….. 

Telefon i fax: …………...….…………………………..…… 

e-mail ….…………………………………………………….. 

 

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

(nazwa, siedziba, telefon kontaktowy)   Racławice, dnia ………..…….……………. 

 

 

Wójt Gminy Racławice 

 

 

 
WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH 

w trakcie trwania imprezy organizowanej na otwartym powietrzu lub w pomieszczeniu. 

Nazwa imprezy 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Wnioskuję o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych następujących kategorii 

(zaznaczyć X): 
Kategoria A - o zawartości alkoholu do 4,5 % alkoholu oraz piwo 
Kategoria B – o zawartości alkoholu powyżej 4,5 % do18 % oprócz piwa 
Kategoria 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 dn. 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 62 poz. 504 
z późn. 
zm.) 

5. Adres placówki, w której przedsiębiorca posiada stałe zezwolenia na sprzedaż napojów 

alkoholowych i nr (y) tych zezwoleń: 
………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
6. Liczba punktów sprzedaży alkoholu, forma sprzedaży (do spożycia w miejscu/poza miejscem 

sprzedaży): 
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 

Załączniki (zaznaczyć X przy dołączanym do wniosku dokumencie): 
1. Zezwolenia na sprzedaż bądź sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w innym stałym punkcie 
wraz z odpowiednim dowodem potwierdzającym dokonanie opłaty za korzystanie z zezwoleń. 
2. Zgoda władającego terenem/lokalem na organizację imprezy z aprobatą dla sprzedaży napojów 
alkoholowych, 
3. Szczegółowy program imprezy podpisany przez organizatora. 



5. Pełnomocnictwo z dowodem opłaty skarbowej w wysokości 17 zł lub pełnomocnictwo notarialne-w 
przypadku ustanowienia pełnomocnika. 

 

 

Oświadczenie 
Pouczony o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny ( Dz. U. 

z 1997 r. Nr 88 poz. 553 z późn. zm.) oświadczam, że dane zawarte we wniosku i załącznikach są aktualne i 

zgodneze stanem faktycznym, a także, iż znane mi są przepisy ustawy z dnia 26 października 1982 r. o 

wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2012 r., Poz. 1356 z późn. zm.) oraz 

przepisy wydanych z jej upoważnienia, uchwał Rady Gminy Racławice 

 

 

…….…………………………………      …………………………………. 
(czytelny podpis przedsiębiorcy  wnioskującego o zezwolenie)                              (czytelny podpis organizatora imprezy) 


