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Urząd Gminy Strzeleczki
47-364 Strzeleczki, ul. Rynek 4
tel.:077/4668105, faks:077/4668106
e-mail: ug@strzeleczki.pl, strona www: www.strzeleczki.pl
NIP: 755-10-04-003, REGON: 000538389
                             

WNIOSEK
o wydanie zezwolenia na działanie Wielkopowierzchniowego Obiektu Handlowego 
- dla przedsiebiorców, o których mowa w art.15 i 17 
ustawy z dnia 11 maja 2007 r. o tworzeniu i działaniu wielkopowierzchniowych obiektów handlowych (Dz.U.z dnia 17 lipca 2007 r.


1. Powierzchnia sprzedaży: (zaznaczyć właściwe „X”)

	„1”  -  powyżej 400 do 2000 m2        			     

	„2”  -  powyżej 2000 m2  


2. Nazwa przedsiębiorcy: (imię i nazwisko przedsiębiorcy albo nazwa osoby prawnej - art.4 ust.1 pkt.1 Ustawy)

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

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

3. Miejsce zamieszkania przedsiębiorcy albo siedziba osoby prawnej ( art.4 ust.1 pkt.1 Ustawy): 

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

..............................................................................................................................................................
Nr tel.










  Tel. kom.









 e-mail
                      

4. Adres wykonywania działalności

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

5. Numer w ewidencji działalności gospodarczej lub w rejestrze przedsiębiorców 
   ( art.4 ust.1 pkt.2 Ustawy):

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

6. Numer identyfikacji podatkowej wnioskodawcy (art.4 ust.1 pkt.3 Ustawy) 

NIP:  ..............................................................

7. Wskazanie przedmiotu działalności gospodarczej wnioskodawcy ( art.4 ust.1 pkt.4 Ustawy):

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

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

8. Wskazanie nieruchomości, na której utworzony jest WOH, z powołaniem księgi wieczystej oraz danych z ewidencji gruntów i budynków ( art.4 ust.1 pkt.5 Ustawy ):

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

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

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









9. Informacja o maksymalnej powierzchni sprzedaży oraz maksymalnej całkowitej powierzchni jaką będzie zajmował WOH wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w szczególności magazynami i parkingami
( art.4 ust.1 pkt.7 (a) Ustawy)

Pow. sprzedaży:                      ............................... m2 *
Całkowita powierzchnia WOH    ...............................  m2





10. Informacja o branży sprzedaży, w szczególności spożywczej, budowlanej, odzieżowej, motoryzacyjnej, ogrodniczej, oraz rodzaju usług, jakie będą świadczone w WOH - ( art.4 ust.1 pkt.7 (b) Ustawy)

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

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

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




11. Pełnomocnik: (imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr tel.) 
    
...........................................................................................................................................................

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

W przypadku ustanowienia pełnomocnika do wniosku należy dołączyć dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej, zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006 r.   Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).
_________________________________________________________________________________________


Nr tel.










  Tel. kom.









 e-mail
                      
                                                                                                                   

Uwagi: (adres do korespondencji / inne)
     
...........................................................................................................................................................




  
    .................................................................................................
                                                                     Czytelny podpis(y) i pieczęć imienna przedsiębiorcy(ów) lub pełnomocnika(ów)*








Załączniki :

1. aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru       
    przedsiębiorców,
2.  w przypadku spraw, o których mowa w art.15 :
	decyzję na użytkowanie wielkopowierzchniowego obiektu handlowego, 

pozwolenie na budowę wielkopowierzchniowego obiektu handlowego,


*   powierzchnia sprzedaży – należy rozumieć przez to tę część ogólnodostępnej powierzchni obiektu 
     handlowego stanowiącego całość techniczno-użytkową, przeznaczonego do sprzedaży detalicznej,   
     w której odbywa się bezpośrednia sprzedaż towarów ( bez wliczania do niej powierzchni usług i       
     gastronomii oraz powierzchni pomocniczej, do której zalicza się powierzchnie magazynów, biur,        
     komunikacji, ekspozycji wystawowej itd.). 

