
                                                                 Stanisławów, dnia ................................. 

Wójt Gminy Stanisławów                             

 

W N I O S E K 

o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  

 

Proszę o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: 

 

1. Rodzaj zezwolenia: 
 - do 4,5 % zawartości alkoholu oraz na piwo; 

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

 - powyżej 18% zawartości alkoholu *                                                          * właściwe podkreślić 
                                                                                                            

2. Oznaczenie przedsiębiorcy - ...................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 
(firma lub  nazwa przedsiębiorcy ze wskazaniem formy prawnej, w przypadku osoby fizycznej  - podać imię i 

nazwisko przedsiębiorcy , adres zamieszkania  oraz nazwę, pod którą wykonuje działalność gospodarczą) 

 

 - siedziba i adres .............................................................................................................................. 

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

- w przypadku ustanowienia pełnomocnika – podać imię, nazwisko, adres zamieszkania: 

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

3. Numer w rejestrze przedsiębiorców KRS lub ewidencji działalności gospodarczej 

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

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

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

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

6.  Data (i godziny) oraz adres miejsca sprzedaży, sprzedaży i podawania napojów 

alkoholowych 

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

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

7. Nazwa imprezy: 

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

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

8. Organizator imprezy: 

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

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



9. Zezwolenia posiadane przez przedsiębiorcę: 

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

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

10. Osoba odpowiedzialna za sprzedaż alkoholu: 

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

  

   
 ................................................. 
       (podpis wnioskodawcy) 

 

W przypadku ustanowienia pełnomocnika należy dołączyć dokument stwierdzający 

udzielenie pełnomocnictwa lub prokury. 

 

Opłacie skarbowej podlega: 

 - złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo 

jego odpisu, wypisu lub kopii – stawka opłaty 17, - zł 
(art.1 ust.1 pkt 2 ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827  z późn. zm.) 

 

Administratorem danych osobowych podanych we wniosku jest Wójt Gminy Stanisławów z 

siedzibą przy ul. Rynek 32 w Stanisławowie. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: 

iod@stanislawow.pl. Dane osobowe są przetwarzane w celu wydania decyzji na podstawie 

przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (dz.U. z 2016 

r. poz. 487 z późn. zm.) oraz w celach archiwizacyjnych przez okres wynikający z przepisów 

ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r, 

poz. 217 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy. Podanie danych jest obowiązkowe. 

Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania 

oraz - w zakresie wynikającym z treści art. 17 i 18 RODO
1
 - usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administrator danych 

osobowych nie przetwarza danych osobowych w sposób opierający się wyłącznie na 

zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. Dane osobowe zawarte postanowieniu nie 

będą udostępniane innym odbiorcom. 
 

 

 

 

         ……………………………….. 

    podpis  wnioskodawcy 

 

                                                 
1
 RODO- 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 szczególnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L 119  

z 4.05.2016, str. 1) 

mailto:iod@stanislawow.pl

