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Poz.739
Załączniki do rozporządzenia Ministra Gospodarki
z dnia 19 maja 2015 r. (poz. 739)
Załącznik nr 1

...............................
(miejscowość, data)
pieczęć wnioskodawcy
MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
MAZOWIECKIEGO

WNIOSEK
o wydanie zezwolenia na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o
zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwem
1. Oznaczenie przedsiębiorcy
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
2. Siedziba i adres przedsiębiorcy:
- miejscowość, kod pocztowy ........................................................................................................
- ulica, nr domu, nr lokalu ..............................................................................................................
- województwo ...............................................................................................................................
3. Numer w rejestrze przedsiębiorców ...........................................................................................
4. Miejsce prowadzenia działalności gospodarczej
(podać dokładny adres każdej hurtowni)
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
5. Wnioskowany termin ważności zezwolenia - od dnia .............................do dnia.......................
6. Oświadczam, że wartość sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% zawartości
alkoholu oraz piwa wyniosła w ostatnim roku kalendarzowym (w zł)1).....................................................;
nr telefonu, nr faksu, e-mail .........................................................................................................

.......................................
(podpis
1)

Nie ma zastosowania do przedsiębiorców rozpoczynających prowadzenie obrotu hurtowego napojami alkoholowymi o
zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwem
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Poz.739
Załączniki do rozporządzenia Ministra Gospodarki
z dnia 19 maja 2015 r. (poz. 739)
Załącznik nr 1

...............................
(miejscowość, data)
pieczęć wnioskodawcy
MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
MAZOWIECKIEGO

WNIOSEK
o wydanie zezwolenia na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o
zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu, z wyjątkiem piwa
1. Oznaczenie przedsiębiorcy
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
2. Siedziba i adres przedsiębiorcy:
- miejscowość, kod pocztowy ........................................................................................................
- ulica, nr domu, nr lokalu ..............................................................................................................
- województwo ...............................................................................................................................
3. Numer w rejestrze przedsiębiorców ...........................................................................................
4. Miejsce prowadzenia działalności gospodarczej
(podać dokładny adres każdej hurtowni)
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
5. Wnioskowany termin ważności zezwolenia - od dnia .............................do dnia.......................
6. Oświadczam, że wartość sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5%
zawartości alkoholu z wyjątkiem piwa wyniosła w ostatnim roku kalendarzowym (w
zł)1).....................................................;
nr telefonu, nr faksu, e-mail .........................................................................................................

.......................................
(podpis)
1)

Nie ma zastosowania do przedsiębiorców rozpoczynających prowadzenie obrotu hurtowego napojami alkoholowymi o
zawartości powyżej 4,5% alkoholu z wyjątkiem piwa

