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Referat Obywatelski i Urząd Stanu Cywilnego 
 (ROSIUSC)   

Wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów 

alkoholowych 
 

1. DANE WNIOSKODAWCY: 

Imię i nazwisko:  

Nazwa firmy: 

Siedziba firmy (ulica, kod, miejscowość):  

 

Numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym o ile przedsiębiorca 
taki posiada: 

NIP: 

Telefon kontaktowy: 

W przypadku ustalenia pełnomocników ich imiona, nazwiska i adresy zamieszkania: 

 

 
2. PODSTAWA PRAWNA:  

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 z  późn. zm.). 
 

3. TREŚĆ WNIOSKU:  
Oznaczenie rodzaju zezwolenia (wybrany rodzaj zaznacz „X”) 

 A – do 4,5% alkoholu oraz piwo 

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

 C – powyżej 18% alkoholu 

Przeznaczonych do spożycia (wybrany rodzaj zaznacz „X”) 

 poza miejscem sprzedaży (detal) 

 w miejscu sprzedaży (gastronomia) 

Nazwa wydarzenia (podczas, którego prowadzona będzie jednorazowa sprzedaż napojów 
alkoholowych): 
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Referat Obywatelski i Urząd Stanu Cywilnego 
 (ROSIUSC)   

Dokładny adres jednorazowej sprzedaży1: 

 

Adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego): 

 

Czas trwania wydarzenia (dokładna data)2: 

 

 

Przedmiot działalności gospodarczej (wybrany rodzaj zaznacz „X”) 

 47.25.Z Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona  
w wyspecjalizowanych sklepach 

 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach 

 47.11.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z  przewagą 
żywności, napojów i wyrobów tytoniowych 

 Inne jakie ……………………………………………………………………………………….…………………………………………………….………..……… 

 
4. UWAGI:  

Do wniosku należy dołączyć: 
1) Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz dowód opłaty za dany rok. 
2) Pisemna zgoda właściciela lub zarządcy terenu (obiektu), na którym będzie prowadzona  

sprzedaż napojów alkoholowych. 
3) Pisemna zgoda organizatora wydarzenia na sprzedaż napojów alkoholowych. 
4) Dowód opłaty za wydanie zezwolenia jednorazowego: 
a) do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwo – 43,75 zł, 
b) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkohol – 43,75 zł,  
c) powyżej 18 % zawartości alkoholu – 175,00 zł. 

 
 

  

Wniosek przedkładam 
(data i czytelny podpis wnioskodawcy) 

 

 

 

                                                           
1
 Jeżeli nie można określić adresu należy opisać możliwie najdokładniej lokalizację punktu jednorazowej sprzedaży napojów 

alkoholowych. 
2
 Zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 z  późn. zm.) jednorazowe zezwolenie wydaje się na okres do 2 dni. 
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Referat Obywatelski i Urząd Stanu Cywilnego 
 (ROSIUSC)   

OŚWIADCZENIE 

organizatora wydarzenia podczas którego będzie prowadzona  

jednorazowa sprzedaż napojów alkoholowych   
 

 

Wyrażam zgodę na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych przez Panią / Pana 

……………………………………………………………………………………………………………………………………...……………………………………. 
(Imię i Nazwisko) 

prowadzącą / prowadzącego działalność gospodarczą o nazwie: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………...……………………………………. 
(Nazwa firmy) 

z siedzibą: ……………………………………………………………………………………………………………………………………...……………… 
(Siedziba firmy: Ulica, Kod, Miejscowość) 

podczas trwania: …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(nazwa wydarzenia) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………...……………………………………. 
(dokładny adres jednorazowej  sprzedaży napojów alkoholowych) 

w dniu: ………………………………………………..  

Jednocześnie oświadczam, iż jestem organizatorem wyżej wymienionego wydarzenia. 

 

 

 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

Oświadczenie przedkładam 
(data i czytelny podpis składającego oświadczenie) 
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Referat Obywatelski i Urząd Stanu Cywilnego 
 (ROSIUSC)   

OŚWIADCZENIE 

właściciela/zarządcy* terenu na którym będzie prowadzona  

jednorazowa sprzedaż napojów alkoholowych   

 

Wyrażam zgodę na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych przez Panią / Pana 

……………………………………………………………………………………………………………………………………...……………………………………. 
(Imię i Nazwisko) 

prowadzącą / prowadzącego działalność gospodarczą o nazwie: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………...……………………………………. 
(Nazwa firmy) 

z siedzibą: ……………………………………………………………………………………………………………………………………...……………… 
(Siedziba firmy: Ulica, Kod, Miejscowość) 

podczas trwania: …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(nazwa wydarzenia) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………...……………………………………. 
(dokładny adres jednorazowej  sprzedaży napojów alkoholowych) 

w dniu: ………………………………………………..  

Jednocześnie oświadczam, iż jestem właścicielem / zarządcą* terenu na którym będzie 

odbywać się wyżej wymienione wydarzenie. 

 

 

Oświadczenie przedkładam 
(data i czytelny podpis składającego oświadczenie) 

 

 

*niepotrzebne  skreślić 


