URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU
Wydział – Centrum Obsługi Mieszkańców

COM-RO-3
Słupsk, dn. ...…….......……..........

_______________________________________________
Oznaczenie przedsiębiorcy
(imię i nazwisko lub nazwa osoby prawnej)

_______________________________________________
Adres zamieszkania lub siedziba osoby prawnej

NIP:_________________________

REGON:____________________________

PESEL:______________________

TELEFON:__________________________

PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA

WNIOSEK
O WYDANIE ZEZWOLENIA / ZEZWOLEŃ
 na sprzedaż
 na sprzedaż i podawanie napojów
alkoholowych na terenie miasta Słupska
− grupa „A” - do 4,5% alkoholu oraz piwa
− grupa „B” - powyżej 4,5% do 18% alkoholu, z wyjątkiem piwa
− grupa „C” - powyżej 18% alkoholu
1. Przedmiot działalności gospodarczej wg PKD 2007:__________________________________________
2. Nazwa punktu sprzedaży:_______________________________________________________________
3. Adres punktu sprzedaży:________________________________________________________________
4. Adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego):
______________________________________________________________________________________
5. Pełnomocnik o ile jest ustanowiony – imię i nazwisko, adres
______________________________________________________________________________________
6. Termin sprzedaży napojów alkoholowych od______________________ do_______________________

........................................................................…
(podpis wnioskodawcy)
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URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU
Wydział – Centrum Obsługi Mieszkańców

COM-RO-3

Przedkładam następujące załączniki:
¨ dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów
alkoholowych,
¨ pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży
będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
¨ decyzję właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego – o zatwierdzeniu zakładu,
¨ decyzję o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego (w przypadku nowobudowanych obiektów
oraz przebudowanych lokali i obiektów istniejących),
¨ decyzję o pozwoleniu na zmianę sposobu użytkowania lokalu na wnioskowaną działalność w przypadku
przekształcenia lokalu bądź obiektu istniejącego.
¨ pełnomocnictwo z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł, lub pełnomocnictwo
notarialne - w przypadku ustanowienia pełnomocnika.
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