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Łambinowice, dnia………………………. 

 

Wójt Gminy 

Łambinowice 

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 

przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży 

1. Wnioskuję o wydanie zezwolenia na sprzedaż następujących rodzajów napojów alko-

holowych (zaznaczyć X): 

  do 4,5 % zawartości alkoholu oraz na piwo - kategoria A; 

 powyżej 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) - kategoria B; 

  powyżej 18 % zawartości alkoholu - kategoria C. 

Oznaczenie przedsiębiorcy, siedziba i adres:………………..……………………………………………………….………. 

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

numer telefonu.......................................................e-mail………….……………………………….….………..….… 

2. Numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), o ile 

przedsiębiorca taki numer posiada, oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP): 

NIP…………………………………. KRS…………………………………… NIP spółki cywilnej.…………………………… 

W przypadku ustanowienia Pełnomocnika: imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu: 

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

3. Przedmiot działalności gospodarczej według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD): 

 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (np. kawiarnie, pizzerie); 

 56.30.Z Przygotowanie i podawanie napojów (np. w barach, piwiarniach, pubach, itp.). 

4. Nazwa i adres punktu sprzedaży: 

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

….….……………………………………………………….……………………………………………………………………………………….. 
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Lokalizacja punktu sprzedaży (zaznaczyć właściwy): 

□ Budynek wielorodzinny, □ budynek usługowo-biurowy, □ dom jednorodzinny, □ pawilon 

wolnostojący, □ kiosk, □ inna lokalizacja (to jest)→…………………………..………………………………………………….. 

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

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

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

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

6. Do wniosku o wydanie zezwolenia należy dołączyć poniższe dokumenty: 

 dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży 
napojów alkoholowych; 

 pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt 
sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym; 

 decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu (punktu 
sprzedaży) o której mowa w artykule 65 ustęp 1 punkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku o 
bezpieczeństwie żywności i żywienia; 

 w przypadku ustanowienia pełnomocnika - pełnomocnictwo z dowodem uiszczenia opłaty skar-
bowej w wysokości 17 złotych (zgodnie z artykułem 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o 
opłacie skarbowej). 

Wniosek złożony bez wymaganych załączników i nieuzupełniony w terminie nie krótszym niż 7 dni 
od doręczenia wezwania, zostanie pozostawiony bez rozpoznania. Podstawa prawna artykuł 64 pa-
ragraf 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. 

 

 

……………………………………………….. 

data i czytelny podpis (y*) 

* W przypadku prowadzenia działalności na podstawie umowy spółki cywilnej wymagane są 

podpisy wszystkich wspólników. 
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Informacje o Przetwarzaniu Danych Osobowych 

 
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami 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 (RODO). 
Każdy Oferent przystępujący do otwartego konkursu ofert podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania 
wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w konkursie. 

 Administratorem danych osobowych jest Urząd Gminy w Łambinowicach z siedzibą przy ul. Tadeusza 
Zawadzkiego 29, 48-316 Łambinowice 

 Inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Łambinowice jest Pan Bogusław Dziadkiewicz, e-mail: 
dziadkiewicz.kancelaria1@onet.pl*  

 Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c RODO w związku  
z ogłoszonym otwartym konkursem ofert  

 Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa i w celu rozstrzygnięcia 
otwartego konkursu ofert; 

 obowiązek podania przez Oferenta danych osobowych bezpośrednio jego dotyczących jest niezbędny do 
przeprowadzenia otwartego konkursu ofert, zawarcia umowy w formie pisemnej, a następnie jej wykonania.  

 w odniesieniu do danych osobowych Oferenta decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 
stosowanie do art. 22 RODO; 

 Oferent posiada: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych jego osobowych dotyczących; 
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;   
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan, że 
przetwarzanie danych osobowych Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

 Oferentowi nie przysługuje: 
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą 
prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. 
 
 

………………….………..………………………………………………………… 

Oświadczam że przyjąłem do wiadomości data i czytelny podpis (y) 


