
Miejscowość: , dnia     

 

Wójt Gminy Piaski 

 

WNIOSEK 
  

o wydanie zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych 
  

o zawartości do 4,5% alkoholu oraz na piwo przeznaczonych do 

spożycia 

w miejscu sprzedaży 

poza miejscem sprzedaży 
 

o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) 

przeznaczonych do spożycia 

w miejscu sprzedaży 

poza miejscem sprzedaży 

 

o zawartości powyżej 18% alkoholu przeznaczonych do spożycia 
w miejscu sprzedaży 

poza miejscem sprzedaży 

 

 
1. Oznaczenie przedsiębiorcy - takie jak we wpisie do CEIDG ( w przypadku spółki cywilnej podać 

skład osobowy spółki cywilnej z zaznaczeniem, że wspólnicy działają w ramach danej spółki 

cywilnej) 
 

 
 

 

2. Siedziba i adres przedsiębiorcy: 

- miejscowość:           kod:  

  

- ulica:                   nr budynku:    nr lokalu:  

 

- województwo :        

- nr telefonu:          nr faksu:   

 

- e-mail: ………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Dane pełnomocnika: 
  

- imię i nazwisko:          

  

- adres zamieszkania:   

  



4. Numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile przedsiębiorca taki 

numer posiada, oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) 
  

 
 

5. Przedmiot działalności gospodarczej która ma związek ze sprzedażą napojów alkoholowych 

(zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności /PKD/) 
 

 
 

 
 

6. Adres punktu sprzedaży: 
  

 
 

 
 

7. Adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego): 
  

 

 

 

 

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

                                                                        (podpis i pieczątka wnioskodawcy) 

ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU: 

  
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 

3. Decyzja właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 

ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t. j. Dz. U. z 2017 r.,  

poz. 149.) 

4. Dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia 

 

Obowiązek informacyjny: 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że: 
1. Administratorem Państwa  danych osobowych  w podmiocie o nazwie Gmina Piaski z siedzibą w Piaskach, przy ul. 6 Stycznia 1, 63-820 Piaski jest: Wójt 

Gminy Piaski, tel. 65 571 90 30. 
2.  Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: k.kedzia@piaski-wlkp.pl lub pisemnie na adres: Gmina Piaski ul. 

6 Stycznia 1, 63-820 Piaski. 
3. Państwa  dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych na podstawie ustawy z dnia dnia 26 

października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Z 2016r., poz. 487 ze zm.). 
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych osobowych w ramach wykonywania swoich 

obowiązków służbowych. Dane mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 
5. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania 

przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora. 
6.Mają Państwo prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe, żądania usunięcia danych, 

żądania ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
7. W przypadku realizacji zadań ustawowych podanie danych jest obligatoryjne, w pozostałych przypadkach podanie danych osobowych ma charakter 

dobrowolny. Konsekwencją niepodania danych będzie odmowa załatwienia sprawy przez Administratora; W przypadku podania nr telefonu wyrażam zgodę na 

kontakt telefoniczny według wskazanego nr telefonu. W sytuacji podania adresu e-mail wyrażam zgodę na kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej. 
8. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. 


