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          WNIOSEK 

 O ZMIANĘ DANYCH STANU FAKTYCZNEGO i PRAWNEGO, ZAWARTYCH W ZEZWOLENIU  

                                 NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH 

Podstawa prawna: art.18 ust. 7, ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości  

                           i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j Dz. U. z 2021r. poz. 1119 z późn. zm.) 

 

        

Dane:……………………………………………………                      Urząd Miasta Bydgoszczy 

………………………………………………….          Wydział Spraw Obywatelskich 

Adres:.………………………………………                   ul. Przyrzecze 13 

……………….…………………………………                             85-102 Bydgoszcz 

    

   

Zgodnie z art. 18 ust. 7 pkt 7 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu 

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z  2021r., poz. 1119 z późn. zm.) 

informuję, iż z dniem…………………………………… nastąpiła zmiana stanu faktycznego/stanu 

prawnego w odniesieniu do posiadanego/ych zezwolenia/eń na sprzedaż napojów 

alkoholowych: 

 

     A - do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo,* 

     B - powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyj. piwa),* 

     C - powyżej 18% zawartości alkoholu* 

 

przeznaczonych do spożycia w miejscu/poza miejscem sprzedaży w placówce  

przy ul. ………………………………………………………………………………………………………w Bydgoszczy tj.:  

      - likwidacja punktu sprzedaży,* 

      - zmiana rodzaju działalności punktu sprzedaży,* 

      - zmiana składu osobowego wspólników spółki cywilnej,* 

      - inna zmiana………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Szczegółowe informacje na temat powstałej zmiany: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Zgodnie z art. 18 ust. 7 pkt 7 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi: warunkiem prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia  

w miejscu lub poza miejscem sprzedaży jest zgłaszanie organowi zezwalającemu zmian stanu faktycznego  

i prawnego, w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu, w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany. 

 

…………………………………….             ……………………                    …….................................................................... 

            Miejscowość             data      ………………………………………………………………….. 

    …….................................................................... 

     (podpis(y)przedsiębiorcy(ów) lub pełnomocnika(ów)* 

 

Opłata za zmianę danych zawartych w zezwoleniu na sprzedaż napojów alkoholowych wynosi 10zł –  

za zmianę w jednym zezwoleniu na konto 52 1240 6960 3892 1000 0000 0000-Wydział Podatków i Opłat Lokalnych. 

 

*-w przypadku spółki cywilnej – podpisy wszystkich wspólników 

  -pełnomocnik lub prokurent składający wniosek musi posiadać pełnomocnictwo (prokurę) w formie pisemnej  

       (w oryginale lub urzędowo poświadczony odpis) do każdego wniosku,  które podlega opłacie skarbowej w wys. 17zł  

       na konto 52 1240 6960 3892 1000 0000 0000. Z opłaty zwolnieni są małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo  

      (tylko w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną). 

  -właściwe zakreślić. 


