
 jeżeli działalność jest prowadzona w ramach Spółki Cywilnej należy podać dane wszystkich  

wspólników 

Wniosek dot. wydania zezwolenia na wyprzedaż napojów alkoholowych 

nie wypełniać 
7340........................20….. 

SOP-VII 

Bielsko-Biała, dnia ................................. 
................................................................ 

................................................................ 
imię i nazwisko * 
................................................................ 

................................................................ 
adres do doręczeń * 

................................................................ 
telefon kontaktowy 

................................................................ 
adres poczty elektronicznej 

................................................................ 
numer KRS (o ile przedsiębiorca taki posiada) oraz NIP    * 
 

  
 
 
 
 
 

Prezydent Miasta 
Bielska-Białej 

 
Wydział Spraw Obywatelskich  

i Przedsiębiorczości 

W związku z wygaśnięciem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych: 

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

..................................................................................................................................................(podać numery zezwoleń) 

Proszę o wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych 

przeznaczonych do spożycia (należy zaznaczyć tylko jedno pole) 

 w miejscu  

 poza miejscem  

sprzedaży, na następujące rodzaje napojów alkoholowych:  

 do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo,  

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

 powyżej 18% zawartości alkoholu 

dla (podać pełne oznaczenie przedsiębiorcy, siedzibę i adres)  

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

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

pełnomocnik (podać w przypadku ustanowienia pełnomocników ich imiona, nazwiska i adres zamieszkania )   

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

przedmiot działalności gospodarczej (sklep / lokal / lokal z ogródkiem, jeżeli jest podać nazwę):  

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

adres punktu sprzedaży ................................................................................................................................................................. 

adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego): ........................................................................... 

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

............................................................. 
podpis 

Do wniosku należy dołączyć: oświadczenie o wartości sprzedaży posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów 
alkoholowych. 



 

Wyjaśnienie: 

Zgodnie z art.18
4 

ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości  

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi na wniosek przedsiębiorcy, którego zezwolenie wygasło  

z przyczyn wymienionych w art.18 ust.12 organ zezwalający może wydać zezwolenie z określeniem 

terminu na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych. Termin 

określony w zezwoleniu na wyprzedaż nie może być dłuższy niż 6 miesięcy od dnia wygaśnięcia 

zezwolenia. 

Opłata za wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów 

alkoholowych, wnoszona na rachunek gminy, wynosi: 

1) 1,4% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających do 4,5% alkoholu 

oraz piwa, 

2) 1,4% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających powyżej 4,5%  

do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa), 

3) 2,7% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających powyżej 18% 

alkoholu. 

Przedsiębiorca, który otrzymał zezwolenie na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych 

zapasów napojów alkoholowych, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia  

na sprzedaż napojów alkoholowych nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia upływu 

terminu ważności zezwolenia na wyprzedaż. 

 


