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

                                                                                                      (miejscowość, data) 

 

                                                                                               Burmistrz  

                                                                                               Gminy i Miasta 

                                                                                               Nowe Miasteczko 

 

W N I O S E K 

o wydanie zezwolenia/leń na sprzedaż napojów alkoholowych  

do spożycia poza miejscem sprzedaży 

 

 

1. ........................................................................................................................................... 

(oznaczenie rodzaju zezwolenia – piwo i do 4,5 %, 4,5-18%, powyżej 18 % alkoholu) 

 

2. ........................................................................................................................................... 

(oznaczenie przedsiębiorcy, imię i nazwisko, jego siedzibę i adres , w przypadku 

 

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

ustanowienia pełnomocników ich imiona i nazwiska oraz adres zamieszkania) 

 

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

 

3. NIP ……………………………………………………………………………………... 

        

4. KRS................................................................................................................................... 

(numer w krajowym rejestrze przedsiębiorców) 

5. ........................................................................................................................................... 

(przedmiot działalności gospodarczej ) 

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

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

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

6. ........................................................................................................................................... 

(adres punktu sprzedaży) 

        

7. ........................................................................................................................................... 

(adres punktu składowania napojów alkoholowych  - magazynu dystrybucyjnego) 

 

8. Zezwolenie na okres od ……………………… do ………………………….. 

 

 

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

                                                                              (podpis przedsiębiorcy) 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
Zgodnie z art. 13 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. U. UE. L. 119.1  z 04.05.2016) informuję, iż: 
Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Miasteczko z siedzibą w Nowym 
Miasteczku (67-124) przy ulicy Rynek 2.  Z administratorem można skontaktować się mailowo: 

sekretariat@nowemiasteczko.pl  lub pisemnie na adres siedziby administratora. Administrator wyznaczył 
inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się mailowo: iod@nowemiasteczko.pl.  
Dane przetwarzane są dla celów związanych z rozpatrzeniem wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów 
alkoholowych, na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi. Dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych 
osobowych, którymi mogą być podmioty upoważnione na podstawie odpowiednich przepisów prawa. 
Szczegółowe informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych zamieszczone zostały w klauzuli 
informacyjnej wywieszonej na tablicy ogłoszeń lub na stronie internetowej: www.nowemiasteczko.pl w zakładce 
„Ochrona danych osobowych. 

mailto:sekretariat@nowemiasteczko.pl
mailto:iod@nowemiasteczko.pl


 
Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty: 

 

1. Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży 

napojów alkoholowych. 

2. Pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, 

jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym. 

3. Decyzję 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 

2015 r, poz. 594 i 1893 oraz z 2016 r. poz. 65) 

 


