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Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 26 paê-
dziernika 1982 r. o wychowaniu w trzeêwoÊci i przeciw-
dzia∏aniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230,
z 1984 r. Nr 34, poz. 184, z 1987 r. Nr 33, poz. 180,
z 1989 r. Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 34, poz. 198 i Nr 73,
poz. 431, z 1991 r. Nr 73, poz. 321 i Nr 94, poz. 419,
z 1993 r. Nr 40, poz. 184, z 1996 r. Nr 127, poz. 593,
z 1997 r. Nr 88, poz. 554, Nr 113, poz. 732 i Nr 121,
poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 12,
poz. 136 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 60,
poz. 610) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Ustala si´ wzór wniosku o wydanie zezwolenia
na obrót hurtowy napojami alkoholowymi:

1) o zawartoÊci do 4,5% alkoholu oraz na piwo — sta-
nowiàcy za∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia,

2) o zawartoÊci powy˝ej 4,5% do 18% alkoholu, bez pi-
wa — stanowiàcy za∏àcznik nr 2 do rozporzàdzenia,

3) o zawartoÊci powy˝ej 18% alkoholu — stanowiàcy
za∏àcznik nr 3 do rozporzàdzenia.

§ 2. 1. Do wniosku o wydanie zezwolenia na obrót
hurtowy napojami alkoholowymi nale˝y do∏àczyç na-
st´pujàce dokumenty:

1) odpis z rejestru przedsi´biorców,

2) umow´ spó∏ki cywilnej, je˝eli zosta∏a zawarta w ce-
lu prowadzenia obrotu hurtowego napojami alko-
holowymi,

3) zaÊwiadczenie w∏aÊciwego urz´du statystycznego
o numerze identyfikacyjnym REGON — w przypad-
ku gdy przedsi´biorca rozpoczyna dzia∏alnoÊç go-
spodarczà,

4) dokument potwierdzajàcy tytu∏ prawny wniosko-
dawcy do u˝ytkowania magazynu,

5) decyzj´ w∏aÊciwego powiatowego inspektora sani-
tarnego, potwierdzajàcà przydatnoÊç magazynów
wskazanych przez wnioskodawc´ do przechowy-
wania napojów alkoholowych,

6) zaÊwiadczenie urz´du gminy o zgodnoÊci lokaliza-
cji magazynu z miejscowym planem zagospodaro-
wania przestrzennego lub opini´ odnoÊnie do mo˝-
liwoÊci prowadzenia obrotu hurtowego napojami
alkoholowymi we wskazanym miejscu,

7) zaÊwiadczenie w∏aÊciwego urz´du skarbowego
o niezaleganiu przez wnioskodawc´ z realizacjà
cià˝àcych na nim zobowiàzaƒ podatkowych lub za-
Êwiadczenie, ̋ e zobowiàzania roz∏o˝one na raty lub
o odroczonym terminie p∏atnoÊci sà realizowane,

8) zaÊwiadczenie Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych
o niezaleganiu z wp∏atami na ubezpieczenia spo-
∏eczne i zdrowotne,

9) oÊwiadczenie o wartoÊci sprzeda˝y hurtowej napo-
jów alkoholowych w roku poprzednim:
a) o zawartoÊci do 4,5% alkoholu oraz piwa,
b) o zawartoÊci powy˝ej 4,5% do 18% alkoholu,

z wyjàtkiem piwa,

10) dowód wniesienia op∏aty za wydanie zezwolenia.

2. Przepis ust. 1 pkt 9 nie ma zastosowania do
przedsi´biorców rozpoczynajàcych prowadzenie obro-
tu hurtowego napojami alkoholowymi.

§ 3. 1. Dokumenty, o których mowa w § 2 ust. 1
pkt 1—6, mogà byç przed∏o˝one jako kopie poÊwiad-
czone urz´dowo, notarialnie lub przez Êwiadczàcego
pomoc prawnà radc´ prawnego lub adwokata.

2. Dokumenty, o których mowa w § 2 ust. 1 
pkt 7—10, nale˝y przed∏o˝yç w oryginale.

3. Dowód wniesienia op∏aty za wydanie zezwolenia
mo˝e byç dor´czony odr´bnie, nie póêniej jednak ni˝
w dniu odbioru zezwolenia. W takim przypadku we
wniosku o wydanie zezwolenia nale˝y umieÊciç infor-
macj´ o jego póêniejszym dor´czeniu.

§ 4. Wzór informacji o sprzeda˝y napojów alkoho-
lowych okreÊlajà za∏àczniki nr 4 i 5 do rozporzàdzenia.

§ 5. Do czasu rejestracji zgodnie z przepisami o Kra-
jowym Rejestrze Sàdowym osoby fizyczne do∏àczajà
do wniosku, o którym mowa w § 1, zaÊwiadczenie
o wpisie do ewidencji dzia∏alnoÊci gospodarczej, a po-
zostali przedsi´biorcy — odpis z w∏aÊciwego rejestru
sàdowego.

§ 6. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Gospodarki: J. Steinhoff
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

z dnia 13 czerwca 2001 r.

w sprawie rodzaju dokumentów wymaganych przy sk∏adaniu wniosku o wydanie zezwoleƒ na obrót hurto-
wy napojami alkoholowymi, wzorów wniosków oraz wzorów informacji o sprzeda˝y napojów alkoholowych.
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra
Gospodarki z dnia 13 czerwca 2001 r.
(poz. 614)

Za∏àcznik nr 1

WZÓR

...........................................
(miejscowoÊç, data)

piecz´ç wnioskodawcy

MARSZA¸EK
WOJEWÓDZTWA

.................................................................................

WNIOSEK

o wydanie zezwolenia na prowadzenie w kraju obrotu hurtowego napojami alkoholowymi do 4,5% zawartoÊci
alkoholu oraz piwem

1. Oznaczenie przedsi´biorcy*)
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

2. Siedziba i adres przedsi´biorcy:
— miejscowoÊç, kod ....................................................................................................................................................
— ulica, nr domu, nr lokalu .........................................................................................................................................
— województwo ..........................................................................................................................................................
— nr telefonu, nr faksu ...............................................................................................................................................

3. Numer w rejestrze przedsi´biorców ................................................

4. Miejsce prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej
(podaç dok∏adny adres ka˝dej hurtowni)
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

5. Wnioskowany termin wa˝noÊci zezwolenia — od dnia .........................................................................................

.........................................
(podpis**))

——————————————
*) Zgodnie z ustawà z dnia 19 listopada 1999 r. — Prawo dzia∏alnoÊci gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178 z póên. zm.) oraz

ustawà z dnia 15 wrzeÊnia 2000 r. — Kodeks spó∏ek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037).
**) W przypadku wykonywania dzia∏alnoÊci gospodarczej na podstawie umowy spó∏ki cywilnej — podpisy wszystkich wspól-

ników.
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Za∏àcznik nr 2

WZÓR

...........................................
(miejscowoÊç, data)

piecz´ç wnioskodawcy

MARSZA¸EK
WOJEWÓDZTWA

.................................................................................

WNIOSEK

o wydanie zezwolenia na prowadzenie w kraju obrotu hurtowego napojami alkoholowymi
powy˝ej 4,5% do 18% zawartoÊci alkoholu, bez piwa

1. Oznaczenie przedsi´biorcy*)
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

2. Siedziba i adres przedsi´biorcy:
— miejscowoÊç, kod ....................................................................................................................................................
— ulica, nr domu, nr lokalu .........................................................................................................................................
— województwo ..........................................................................................................................................................
— nr telefonu, nr faksu ...............................................................................................................................................

3. Numer w rejestrze przedsi´biorców ................................................

4. Miejsce prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej
(podaç dok∏adny adres ka˝dej hurtowni)
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

5. Wnioskowany termin wa˝noÊci zezwolenia — od dnia .........................................................................................

.........................................
(podpis**))

——————————————
*) Zgodnie z ustawà z dnia 19 listopada 1999 r. — Prawo dzia∏alnoÊci gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178 z póên. zm.) oraz

ustawà z dnia 15 wrzeÊnia 2000 r. — Kodeks spó∏ek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037).
**) W przypadku wykonywania dzia∏alnoÊci gospodarczej na podstawie umowy spó∏ki cywilnej — podpisy wszystkich wspól-

ników.
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Za∏àcznik nr 3

WZÓR

...........................................
(miejscowoÊç, data)

piecz´ç wnioskodawcy

MINISTER GOSPODARKI
Plac Trzech Krzy˝y 3/5
00-507 Warszawa

WNIOSEK

o wydanie zezwolenia na prowadzenie w kraju obrotu hurtowego napojami alkoholowymi powy˝ej 18% 
zawartoÊci alkoholu

1. Oznaczenie przedsi´biorcy*)
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

2. Siedziba i adres przedsi´biorcy
— miejscowoÊç, kod ....................................................................................................................................................
— ulica, nr domu, nr lokalu .........................................................................................................................................
— województwo ..........................................................................................................................................................
— nr telefonu, nr faksu ...............................................................................................................................................

3. Numer w rejestrze przedsi´biorców ................................................

4. Miejsce prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej
(podaç dok∏adny adres ka˝dej hurtowni)
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

5. Wnioskowany limit .....................................................................................................................................................

6. Wnioskowany termin wa˝noÊci zezwolenia — od dnia ...........................................................................................

.........................................
(podpis**))

——————————————
*) Zgodnie z ustawà z dnia 19 listopada 1999 r. — Prawo dzia∏alnoÊci gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178 z póên. zm.) oraz

ustawà z dnia 15 wrzeÊnia 2000 r. — Kodeks spó∏ek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037).
**) W przypadku wykonywania dzia∏alnoÊci gospodarczej na podstawie umowy spó∏ki cywilnej — podpisy wszystkich wspól-

ników.
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Za∏àcznik nr 4

WZÓR

...........................................
(miejscowoÊç, data)

piecz´ç przedsi´biorcy

INFORMACJA*)

o wielkoÊci sprzeda˝y w ............ r.
napojów alkoholowych do 4,5% zawartoÊci alkoholu oraz piwa i powy˝ej 4,5% do 18% zawartoÊci alkoholu, 

bez piwa

Lp. Rodzaj napojów alkoho-
lowych

Numer zezwolenia**) i
okres wa˝noÊci

WielkoÊç sprzeda˝y
w tys. hl Uwagi

1

2

Napoje alkoholowe do
4,5% zawartoÊci alkoho-
lu oraz piwo

Napoje alkoholowe po-
wy˝ej 4,5% do 18% za-
wartoÊci alkoholu, bez
piwa

.........................................
(podpis***))

—————————————————

*) Informacja powinna byç przekazywana do dnia 31 stycznia za rok ubieg∏y.
**) JeÊli w trakcie roku up∏ynà∏ termin wa˝noÊci i wykupiono nowe zezwolenie, podaç numery obu.

***) W przypadku wykonywania dzia∏alnoÊci gospodarczej na podstawie umowy spó∏ki cywilnej — podpisy wszystkich wspólników.
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Za∏àcznik nr 5

WZÓR

...........................................
(miejscowoÊç, data)

piecz´ç przedsi´biorcy

INFORMACJA*)

o wielkoÊci sprzeda˝y w ............ r.
napojów alkoholowych powy˝ej 18% zawartoÊci alkoholu

Numer zezwolenia**) 
i okres wa˝noÊci

WielkoÊç sprzeda˝y 
w tys. l 100% alkoholu Uwagi

.........................................
(podpis***))

—————————————————

*) Informacja powinna byç przekazywana do dnia 31 stycznia za rok ubieg∏y.
**) JeÊli w trakcie roku up∏ynà∏ termin wa˝noÊci i wykupiono nowe zezwolenie, podaç numery obu.

***) W przypadku wykonywania dzia∏alnoÊci gospodarczej na podstawie umowy spó∏ki cywilnej — podpisy wszystkich wspólników.


