1. Identyfikator podatkowy NIP

2. Numer sprawy
(Wypełnia Urząd)

3. Pieczęć wpływu dokumentu

WNIOSEK
O WYDANIE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ DETALICZNĄ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH:
❒ o zawartości do 4,5% alkoholu oraz na piwo przeznaczonych do
spożycia
❒ o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa)
przeznaczonych do spożycia
❒ o zawartości powyżej 18% alkoholu przeznaczonych do spożycia
Podstawa prawna:

❒ w miejscu sprzedaży
❒ poza miejscem sprzedaży
❒ w miejscu sprzedaży
❒ poza miejscem sprzedaży
❒ w miejscu sprzedaży
❒ poza miejscem sprzedaży

1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. 2019 poz. 2277)
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2019 poz. 869 ze zm.)
3. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz.U. 2019 poz. 1292)
4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2020 poz. 256)
5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 2020 poz. 1546)

A. MIEJSCE SKŁADANIA
URZĄD GMINY W DĄBROWIE
ul. Kasztanowa 16/8, 88-306 Dąbrowa, REGON: 000531513

B. DANE WNIOSKODAWCY
4. Oznaczenie przedsiębiorcy:

B.1. SIEDZIBA I ADRES PRZEDSIĘBIORCY
5.

Kraj

6. Miejscowość

7. Kod pocztowy

8.

Ulica

9. Nr domu

10. Nr lokalu

11. Nr telefonu

12. KRS

13. Przedmiot działalności gospodarczej

14. Adres punktu sprzedaży

15. Adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego)

16. Data rozpoczęcia sprzedaży napojów alkoholowych (dzień - miesiąc - rok)

d

d

-

m

m

-

r

r

r

r

17. Godziny sprzedaży napojów alkoholowych

B.2. DANE PEŁNOMOCNIKA
18. Imię i nazwisko:

19. Adres zamieszkania:

C. PODPIS WNIOSKODAWCY
20. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok)

d

d

-

m

m

21. Podpis wnioskodawcy / osoby reprezentującej

-

r

r

r

r

D. ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU:
URZĄD GMINY W DĄBROWIE, ul. Kasztanowa, 16, 88-306, Dąbrowa, NIP: 557 128 94 79, REGON: 000531513,tel. 52 31 53 215
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1. Załącznik nr 1 - Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży
napojów alkoholowych.
2. Załącznik nr 2 - Zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie
zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.
3. Załącznik nr 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. 2020 poz. 2021).
4. Załącznik nr 4 – Potwierdzenie wpisu do CEIDG lub odpisu z rejestru przedsiębiorców.

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z Rozporządzeniem 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 (RODO) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w celu możliwości wykonywania
czynności i zadań wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w Urzędzie Gminy w Dąbrowie (REGON: 000531513) z
siedzibą przy ul. Kasztanowej 16/8, 88-306 Dąbrowa jest Wójt Gminy Dąbrowa. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania
danych osobowych znajdą Państwo w siedzibie Administratora oraz na stronie bip.ug-dabrowa.pl w karcie sprawy dotyczącej danego
formularza.
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