
Dokument publikowany w formie elektronicznej jest aktualny w dniu wydruku  
Formularz 7-USC  
  
   …………………………………………………………………………  

miejscowość, data  
  

………………………………………………………………………………………… 
podmiot wnioskujący o zezwolenie (oznaczenie przedsiębiorcy)    
    
…………………………………………………………………………………………   
  
 …………………………………………………………………………………………    
siedziba i adres przedsiębiorcy  
  Wójt Gminy Jerzmanowice-Przeginia  
………………………………………………………………………………………… ul. Rajska 22  
  32-048 Jerzmanowice  
   
………………………………………………………………………………………… 

dane kontaktowe    
  

WNIOSEK  
o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia*  

  
  

   poza miejscem sprzedaży (detal)     w miejscu sprzedaży (gastronomia)  
  
1. Wnioskuję o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu*:  do 

4,5% zawartości alkoholu oraz piwo,   
powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),   
powyżej 18% zawartości alkoholu.   

  

2. Przedsiębiorca posiada wpis do*:  do rejestru przedsiębiorców nr KRS 
.......................................................................................................................................................................................................   
 CEIDG nr NIP  ..........................................................................................................................................................................   

3. Adres punktu sprzedaży:  
 ..............................................................................................................................................................................................................   

4. Przedmiot prowadzonej działalności*:  
 47.11.Z  Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności,    
                 napojów i wyrobów tytoniowych. 
 47.19.Z   Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach.  
 47.25.Z   Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w       
                  wyspecjalizowanych sklepach. 
 47.30.Z   Przygotowanie i podawanie napojów.  

  
5. Adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego):  

 
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................  
 ______________________________  

* wstaw X przy właściwym  
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6. Dane pełnomocnika/ów (imię, nazwisko i adres zamieszkania):  
 
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................   

7. Dodatkowe dane  
- nazwa sklepu/ lokalu gastronomicznego 

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

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

- deklarowane godziny otwarcia: od godz. …………………… do godz. ……………………  
  
  
  
  

                                                                    …………………………………………………………………………    
                                                                                                                    czytelny podpis wnioskodawcy  

  
 Załączniki:  
1) Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedażny napojów alkoholowych.  
2) Pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany 

w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.  
3) Decyzja właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu o której mowa w art. 65 ust.1 pkt.2 

ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1252).  
4) Pełnomocnictwo – w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej lub 

pełnomocnictwo notarialne.  
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