WNIOSEK
o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
1. Imię i nazwisko przedsiębiorcy albo nazwa osoby prawnej, jednostki OSP:
....................................................................................................................................................................................
Siedziba i adres zamieszkania przedsiębiorcy albo siedziba osoby prawnej, jednostki OSP:
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Numer w rejestrze przedsiębiorców …………………………………..Telefon kontaktowy:..........................................
2. Pełnomocnik (imię, nazwisko, adres zamieszkania): .........................................................................................
3. Oznaczenie imprezy podczas której planowana jest sprzedaż (nazwa i miejsce imprezy):
....................................................................................................................................................................................
4. Przedmiot działalności: …………………………………………………………………………………………………..
5. Organizator: ……………………………………………………………………………………………………………….
6. Adres punktu składowania napojów alkoholowych:……………………………………………………………………
7. Oznaczenie osoby odpowiedzialnej, pod nadzorem której prowadzona będzie sprzedaż napojów
alkoholowych:………………………………………………………………………………………………………………
Oznaczenie rodzaju zezwolenia (zaznaczyć właściwe „X”):
„A” – do 4,5 % zawartości alkoholu oraz na piwo
„B” – od 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa)
„C” – powyżej 18 % zawartości alkoholu
Sprzedaż napojów alkoholowych będzie prowadzona z przeznaczeniem do spożycia (zaznaczyć właściwe „X”):

8.

w miejscu sprzedaży
9.

poza miejscem sprzedaży

Sprzedaż napojów alkoholowych będzie prowadzona w dniach (do 2 dni):
...........................................................................w godzinach...........................................................................

10. Oświadczam, że ww. impreza (zaznaczyć właściwe „X”):
podlega

nie podlega

ustawie z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych ( t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1870)
11. Oświadczam, iż znane mi są przepisy dotyczące detalicznej sprzedaży napojów alkoholowych i zapoznałem
podległy mi personel z zasadami dotyczącymi detalicznego obrotu napojami alkoholowymi.

Wieluń,……………
data

……………………………...
potwierdzenie organizatora imprezy

………….................................
podpis przedsiębiorcy lub pełnomocnika

Uwaga!
1. Opłata za jednorazowe zezwolenie wnoszona jest na rachunek Urzędu Miejskiego w Wieluniu na konto: PKO
BP 81-1020-2212-0000-5802-0404-8708, przed wydaniem zezwolenia, w wysokości:
1) 43,75 zł. na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
2) 43,75 zł. na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
3) 175,00 zł. na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.
2. w przypadku przedsiębiorców nie posiadających stałego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na
terenie Gminy Wieluń do wniosku można dołączyć:
1 )kopię stałego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych typu, o który ubiega się wnioskodawca,
2) kopię dowodu potwierdzającego dokonanie opłaty za korzystanie z zezwolenia.
3. w przypadku OSP do wniosku można dołączyć kopię dokumentu z wyboru Zarządu,

4. Wniosek należy złożyć w Wydziale Spraw Obywatelskich i Urzędzie Stanu Cywilnego,
ul. Piłsudskiego 14, pok. nr 1 w terminie 14 dni przed terminem planowanego rozpoczęcia sprzedaży napojów
alkoholowych.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE Nr 119) informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Wielunia z siedzibą w Wieluniu,
Pl. Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 Wieluń.
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iod@um.wielun.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji spraw związanych z zezwoleniami na sprzedaż
napojów alkoholowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z
dnia
27
kwietnia
2016
r.,
oraz
ustawy
z
dnia
26
października
1982
r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres (obwiązywania zezwolenia + 3 lata).
7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do sprostowania danych.
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
9. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy ustawy z dnia 26 października 1982 r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

