
Muszyna, dnia ..................................... 

 

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

/oznaczenie przedsiębiorczy, imię i nazwisko, nazwa/ 

 

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

 

 

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

/adres siedziby, miejsca zamieszkania/ 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Uzdrowiskowej 

Muszyna 

 Proszę o wydanie zezwolenia - zezwoleń -* na sprzedaż  napojów alkoholowych 

przeznaczonych do spożycia na miejscu sprzedaży – poza miejscem sprzedaży - * na następujące 

rodzaje napojów zawierających: 

 do 4,5% alkoholu oraz na piwo, -* 

 od 4,5% do 18% alkoholu / z wyjątkiem piwa /, - * 

 powyżej 18% alkoholu, - *  
- * właściwe podkreślić 

 

w 

.................................................................................................................................................................... 
/określenie miejsca; sklep, kawiarnia, itp./ 

w ................................................................................................................................................................. 
/dokładny adres punktu sprzedaży/ 

 

Pełnomocnicy /w przypadku ich ustanowienia/ .......................................................................................... 
                                                                                                         / imiona i nazwiska, adres zamieszkania/ 

 

Numer w rejestrze przedsiębiorców .......................................................................................................... 

 

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

 

Adres punktu składowania napojów alkoholowych /magazynu dystrybucyjnego / ................................... 

 

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

Jednocześnie podaję, że punkt ten usytuowany jest zgodnie z zasadami określonymi 

w Uchwale  Nr III/29/2002 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej w Muszynie z dnia 30 grudnia 

2002r. oraz w Uchwale Nr VI/61/2007 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna  z dnia 30 

kwietnia 2007r. w  sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających 

powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży 

i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna 

miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. 

 

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

/podpis/ 

Przyjmuję do wiadomości, że zgodnie z art.10 §1 i art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. 

Kodeks postępowania administracyjnego /tekst  jedn. Dz. U. z 2000 Nr 98 poz. 1071 z późn. zmian./  

wniosek  niniejszy skierowany zostanie w związku z art. 18  ust. 3a ustawy z dnia 26 października 

1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /tekst jedn. Dz. U. z 2007r. Nr 

70 poz. 473  z późn. zmian./ do Gminnej Komisji  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

w Muszynie celem wydania opinii. 

 

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

Verte!          /podpis/ 



 

Do wniosku o wydanie zezwolenia należy dołączyć następujące dokumenty: 

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, potwierdzającą 

spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży. 


