
 

 
  

 
WNIOSEK   

O WYDANIE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW 
ALKOHOLOWYCH -  

ZEZWOLENIE JEDNORAZOWE 

 
KI- 42A-118 

F- 01 

 
Strona:1 
Stron:  2  

 
Wydanie:1 

 
 

   SO-REG.7340.1. …………… .201….     Siedlce, dnia ............................................... 
(nr rejestru organu właściwego do wydania zezwolenia)  

 wypełnia Urząd  
 
 

PREZYDENT MIASTA SIEDLCE 
 
 

Wnoszę o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych * zaznaczyć właściwe  
 

 do spożycia w miejscu sprzedaży 

 do spożycia poza miejscem sprzedaży 

 
o zawartości alkoholu : 
 
 

� do 4,5% oraz na piwo 

� powyżej 4,5% do 18% (z wyjątkiem piwa) 

� powyżej 18% 

 
w dniach ………………….....…………….. (do 2 dni) 

 
 

1. ............................................................................................................................................................................................ 
(oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedziba i adres, w przypadku ustanowienia pełnomocników ich imiona, nazwiska  
i adres zamieszkania ) 

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

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

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

 
   ............................................................................................................................................................................................ 
 
2. ............................................................................................................................................................................................ 

(nr w  rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sadowym, o ile przedsiębiorca taki numer posiada, oraz numer 
identyfikacji podatkowej NIP) 

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

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

4. Adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego) 
 

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

................................................................ 
           (podpis) 
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ZAŁĄCZNIKI: 
1. Ważne zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem 

sprzedaży. 
2. Dokument potwierdzający opłatę za korzystanie z w/w zezwolenia. 
Oryginały dokumentów do wglądu  
OPŁATA ZA JEDNORAZOWE ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH  

 
1.Opłatę wnosi się przed wydaniem zezwolenia w wysokości odpowiadającej 1/12 rocznej opłaty za poszczególne 

rodzaje zezwoleń, biorąc za podstawę: 
•    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. 

 
2. Opłatę można dokonać gotówką w kasie Urzędu Miasta, Biuro Obsługi Interesanta, czynnej: w poniedziałek  

w godz.7.45 – 18.00, wtorek, środa, czwartek, piątek w godz.7.45 – 15.45 lub przelewem na rachunek bankowy 
Urzędu Miasta Siedlce: ING Bank Śląski S.A.  28 1050 1894 1000 0022 1545 6456 
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