
                                                                      
Gizałki, dnia .................................... 

 
Wójt Gminy Gizałki 

Ul. Kaliska 28 
63-308 Gizałki 

 
WNIOSEK 

O WYDANIE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH 
 

Oznaczenie rodzaju zezwolenia: (zaznaczyć właściwe „X”) 
 

❑ „A”  -  do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo                 

❑ „B”  -  powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa)  

❑ „C”  -  powyżej 18% zawartości alkoholu      
 
Oznaczenie przedsiębiorcy: (imię i nazwisko przedsiębiorcy albo nazwa osoby prawnej)  

 
1) ...................................................................................................................................................... 
 
2) .......................................................................................................................................................... 
 
Miejsce zamieszkania przedsiębiorcy albo siedziba osoby prawnej:  

 
1) ......................................................................................................................................................... 
 
2) ......................................................................................................................................................... 
 
Nr. tel.            Tel. kom.           e-mail  

                                                                                                                    
Numer w rejestrze przedsiębiorców w KRS, o ile przedsiębiorca taki numer posiada: ......................... 
 
NIP:   1) .....................................     2) .....................................     NIP S.C.: ................................... 

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

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

W przypadku ustanowienia pełnomocnika do wniosku należy dołączyć dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa oraz do-

wód uiszczenia opłaty skarbowej, zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 

1923 z poz. ze zm.). 

_________________________________________________________________________________________ 

 
Adres punktu sprzedaży: ................................................................................................................. 
    
Lokalizacja punktu sprzedaży: np. budynek wielorodzinny, usługowo-biurowy, kiosk, pawilon ................. 

 

Adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego): 
 
.............................................................................................................................................................. 
 
Przedmiot działalności gospodarczej:  
 

✓ handel detaliczny: ........................................................................, czynny w godz.: ........... - ........ 
                                   (nazwa placówki oraz rodzaj: np. sklep monopolowy, stoisko)  

✓ gastronomia: .................................................................................................................................. 
            (nazwa lokalu oraz rodzaj: np. pub, kawiarnia, bar, restauracja, klub, mała gastronomia) 

 

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

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

 

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

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

 
  

* W przypadku prowadzenia działalności na podstawie umowy spółki cywilnej – podpisy wszystkich wspólników. 
 

Pouczenie o dokumentach wymaganych do złożenia wniosku – na odwrocie. 



 
POUCZENIE 

 

1. Do wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych należy dołączyć: 

 

a) dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoho-

lowych, 

b) pisemna zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlo-

kalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, 

c) decyzje 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 2020 r poz. 2021 ze zm.) 

Podstawa prawna: art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi ( Dz. U. z 2021  r. , poz. 1119, ze zm.). 

2. Wniosek należy złożyć z kompletem załączników (oryginały dokumentów do wglądu), co najmniej 1 miesiąc przed 

planowanym rozpoczęciem sprzedaży napojów alkoholowych lub upływem ważności posiadanego dotychczas zezwo-

lenia. 

3. Wniosek złożony bez wymaganych załączników i nieuzupełnienie w terminie 7 dni od doręczenia wezwania, zosta-

nie pozostawiony do rozpoznania. 

Podstawa prawna: art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 

2021r. poz. 735, ze zm.). 

4. Do dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa należy dołączyć dowód zapłaty opłaty skarbowej w wy-

sokości 17 zł. Opłatę skarbową należy wnieść gotówką w Kasie Urzędu Gminy w Gizałkach pok. Nr. 7 lub bezgotów-

kowo na rachunek bankowy Urzędu Gminy   nr: 79 8407 0003 0400 0185 2000 0001  

_____________________________________________________________________________ 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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, zwanym dalej RODO, informuje, że: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w  Urzędzie Gminy  

w Gizałkach jest Wójt Urzędu Gminy z siedzibą w Gizałkach, ul. Kaliska 28, 63-308 Gizałki.  

2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pani Ewa Galińska, tel. 531 641 425, e-mail: inspektor@osdidk.pl 

  

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu uzyskania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Podstawą prawną 

przetwarzania Pani/Pana danych jest niezbędność do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, 

wynikających z przepisów Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (Dz. U. z 2021  r. , poz. 1119 ze zmianami ), Uchwały Rady Gminy nr XXXV/194/2018 z dnia 28 

marca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad 

usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych. 

 

4. Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji działalności Urzędu Pani/Pana dane osobowe mogą być 

przekazywane następującym kategoriom odbiorców współpracujących, w tym: dostawcom usług technicznych, organi-

zacyjnych i prawnych, umożliwiającym prawidłowe zarządzanie oraz realizację zadań statutowych i ustawowych 

Urzędu Gminy. Dane te powierzane są na podstawie i zgodnie  z obowiązującymi przepisami. 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. 

6. Dane osobowe będziemy przechowywać przez okres zgodny z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 

stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie or-

ganizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, a następnie dla wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów 

wynikającego z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

7. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, 

ograniczenia przetwarzania; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 

prawo do usunięcia danych – na warunkach określonych w RODO, prawo do cofnięcia zgody, w przypadku, gdy pod-

stawą przetwarzania była wydana zgoda. 

8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych. 

9. Pani/Pana dane są niezbędne, aby wydać zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych. Niepodanie tych danych bę-

dzie skutkowało niemożliwością zrealizowania złożonego wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoho-

lowych. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż wynika ze wskazanych powyżej podstaw prawnych. 

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również nie będą wykorzystywane 

do profilowania. 

 

……………………………………… 

                                                                                                                         (data i podpis)  

 

 

 

mailto:inspektor@osdidk.pl

