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_____________ dnia, _______________ 

_________________________ 

imię i nazwisko 

________________________ 

adres zamieszkania 

_________________________  

telefon kontaktowy 

_________________________  

numer NIP lub KRS
 

       Wójt Gminy Jemielnica 

 

W związku z wygaśnięciem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

proszę o wydanie  zezwolenia na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów 

sprzedaż alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży / poza miejsce 

sprzedaży* na następujące rodzaje napojów alkoholowych: 

1. do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo, 

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

3. 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____________________________________________ 

___________________________________________________________________________  

adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego) _______ 

___________________________________________________________________________  

Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o wartości sprzedaży posiadanych, 

zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych.  

 _________________________ 
  

podpis  

 

* niepotrzebne skreślić alkoholu  
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Wyjaśnienie: 

 

Zgodnie z art.18
4

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

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2012 r. poz.1356 – z późn. zm.
1
),  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. 

                                                           
1
 Zmiana tekstu jednolitego ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2012 r., poz. 405 


