
   Rudnik nad Sanem, dnia…………………… 

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

............................................... 
         (oznaczenie przedsiębiorcy 
               siedziba i adres) 

 
 
      BURMISTRZ GMINY I MIASTA 
      w RUDNIKU NAD SANEM 
 

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych:  

□ Detal - sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży    
□ Gastronomia - sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu 
sprzedaży          
□ A) zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa  
□ B) zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa)  
□ C) zawierających powyżej 18% alkoholu   
 

1. Przedsiębiorca   

.................................................................................................................................................................... 
(imię i nazwisko/nazwa) 

.................................................................................................................................................................... 
(siedziba i adres (w przypadku osób fizycznych, w tym wspólników spółki cywilnej - adres/y/ zamieszkania) 

Numer telefonu kontaktowego (za zgodą wnioskodawcy)..........................................................................  

Pełnomocnicy ............................................................................................................................................. 
(imię i nazwisko, adres) 

2. Numer w rejestrze przedsiębiorców ...................................................................................................... 
(dotyczy przedsiębiorców zarejestrowanych w KRS ) 

3. Numer identyfikacji podatkowej – NIP przedsiębiorcy ........................................................................ 
(w przypadku  spółki cywilnej  należy podać nr NIP spółki oraz nr NIP wszystkich  wspólników spółki) 

4. Przedmiot działalności gospodarczej ......................................................................................................  

.................................................................................................................................................................... 
(rodzaj placówki – branża, nazwa) 

5. Adres punktu sprzedaży ..........................................................................................................................  

i jego lokalizacja ........................................................................................................................................                         
(bud. mieszkalny wielorodzinny, bud. niemieszkalny, pawilon, kiosk, inne) 

6. Adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego)   

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

 

............................................                                                                                 
podpis(y) przedsiębiorcy(ów)                                                                                                                                                                  

lub osoby upoważnionej) 

 



 

Załączniki:  

□ 1. Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży 
napojów alkoholowych.   
□ 2. Pisemna 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 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 136 1252).  
 
□ - właściwe zaznaczyć „X”  
 
 

 

 

Oświadczam, 

iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w sprawie o wydanie zezwolenia na sprzedaż 
napojów alkoholowych, do celów dokonania czynności urzędowej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) oraz 
ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000). 

Jednocześnie oświadczam, że zgoda nie obejmuje prawa do przetwarzania moich danych osobowych w innych celach niż 
wskazane w oświadczeniu. 

 

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

    (miejscowość, data)           (podpis) 

Pouczenie: 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119                   
z 04.05.2016, str. 1): 

Artykuł 6.  

1. Przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy - i w takim zakresie, w jakim - spełniony  
    jest co najmniej jeden z poniższych warunków:  

    a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub  
        większej liczbie określonych celów; (…) 

 


