Niebylec, …..................................

Wójt Gminy Niebylec
38-114 Niebylec 170

Wniosek
o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
- przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży*
- przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży*
- do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa*
- powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu ( z wyjątkiem piwa)*
- powyżej 18% zawartości alkoholu*
1. Oznaczenie przedsiębiorcy,** jego siedziby i adresu, w przypadku ustanowienia pełnomocników
ich imiona, nazwiska i adres zamieszkania:
…........................................................................................................................................................
…........................................................................................................................................................
2. Numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile przedsiębiorca
posiada taki numer, oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) :
…...........................................................................................................................................................
3. Przedmiot działalności gospodarczej:
….........................................................................................................................................................
….........................................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................................
5. Adres punktu sprzedaży:
…...........................................................................................................................................................
…...........................................................................................................................................................
6. Adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego):
…...........................................................................................................................................................

7. Załączniki:
1) dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży
napojów alkoholowych,
2) zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży
będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
4) decyzja właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu,
o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i
żywieniu (Dz. U. z 2019 r., poz. 1252).

…................................................................................................
/podpis/

* niepotrzebne skreślić
** w przypadku osoby fizycznej z podaniem imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania

INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Kto wykorzystuje dane: Wójt Gminy Niebylec Kontakt: 38-114 Niebylec 170 Pytania, wnioski, kontakt z
inspektorem ochrony danych: iod@niebylec.com.pl Cel wykorzystania: rozpatrzenie wniosku o wydanie zezwolenia
na sprzedaż napojów alkoholowych na warunkach określonych w zezwoleniu; dokonywanie kontroli przestrzegania
zasad i warunków korzystania z zezwolenia; dokonywanie wezwań i zawiadomień; w uzasadnionych przypadkach –
cofnięcie wydanego zezwolenia. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z przepisami Ustawy z dnia 26
października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Przysługujące prawa: dostępu do treści swoich danych,
sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Polityka
prywatności: https://www.niebylec.com.pl oraz http://bip.niebylec.com.pl, zakładka „Ochrona danych osobowych
(RODO)”.

