
                                                                               Legnickie Pole, dnia ............................................. 

 

 

                          Wójt Gminy Legnickie Pole  

 

 
WNIOSEK  

o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 

 

1. Pełna nazwa przedsiębiorcy/ jednostki OSP: …………………………………………………………. 

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

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

2. Oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres , w przypadku ustanowienia pełnomocników ich imiona, 

nazwiska i adres zamieszkania.: …........................................................................................... 

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

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

3. Numer tel.: …………………………………………………………………………………………….. 

4. Numer  NIP/KRS  przedsiębiorcy:  ……................................................................................................ 

5. Przedmiot działalności (zgodnie z PKD 2007): ………………………………………………………. 

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

6. Adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego): ……………............ 

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

7. 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. 

 

8. Oznaczenie imprezy podczas której planowana jest sprzedaż (nazwa i miejsce): ……………………… 

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

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

9. Wnioskowany okres ważności zezwolenia: ……………………………………………………………  

10. Nazwa organizatora: ……………………………………………..……………………......................... 

 

 

 

 

 

                                                                          …….........………………………….................... 
                                                                       (podpis przedsiębiorcy/ pełnomocnika, przedstawiciela jednostki OSP) 

 

 

 

 



POUCZENIE 

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

1) pisemną zgodę organizatora imprezy na sprzedaż napojów alkoholowych - oryginał, 

2) pisemną zgodę właściciela lub zarządcy terenu, na którym ma być zlokalizowany punkt sprzedaży napojów    

        alkoholowych,     

3) kserokopię posiadanego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z aktualnym dowodem opłaty                    

        za korzystanie z zezwolenia (w przypadku zezwolenia wydanego przez Wójta Gminy Legnickie Pole należy  

        podać   numer zezwolenia ………………………………………. 

4) Pełnomocnictwo (w przypadku ustanowienia) wraz z opłatą skarbową za udzielenie pełnomocnictwa                         

        w wysokości 17,00 zł (Podstawa prawna: art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j.Dz. U. z 2018r. poz. 1044 z późn. zm.). 

2. Opłata za jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, zgodnie z art. 181 ust. 3 ustawy z dnia                        

26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2137), 

wynosi: 

 

a) Za zezwolenie typu A (napoje zawierające do 4,5 % alkoholu i piwo) – 43,75 zł 

b) Za zezwolenie typu B (napoje zawierające powyżej 4,5 % do 18 %, za wyjątkiem piwa) – 43,75 zł 

c) Za zezwolenie typu C (napoje zawierające powyżej 18 % alkoholu) – 175 zł 

 

3. Opłatę za jednorazowe zezwolenie należy wnieść na rachunek Gminy przed wydaniem zezwolenia: nr rachunku 

bankowego: 64 8649 1031 2001 0000 0101 0002 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. 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), dalej RODO, informuję, iż: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Legnickie Pole, ul. Kiliana Ignacego Dientzenhofera 1,                            

59-241 Legnickie Pole; 

2) kontakt do inspektora ochrony danych – Mariusz Kania, e-mail: iod@centrumbip.pl  

3)   przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO  i w celu realizacji zadań                  

Wójta Gminy Legnickie Pole jako organu administracji publicznej; Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym 

jest art. 6 ust. 1 lit. e) RODO. Przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub                    

w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi; 

4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procedury rozpatrzenia wniosku  o wydanie jednorazowego 

zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych złożonego zgodnie  z ustawą z dnia ustawy z dnia 26 października 1982 r.                   

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 z późn. zm.)  w zakresie, który jest potrzebny 

do przeprowadzenia postępowania administracyjnego w sprawie uzyskania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Podanie przez 

Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym w sytuacji, gdy przesłanką przetwarzania  danych  osobowych  jest przepis 

prawa (art. 6 ust. 1 lit. c, e RODO); 

5) Pani/Pana dane osobowe są przekazywane innym odbiorcom wyłącznie na podstawie przepisów prawa, bądź stosownie do wyrażonej 

przez Panią/Pana zgody; 

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy wynikające z przepisów prawa oraz będą archiwizowane zgodnie                     

z regulacjami obowiązującymi w Urzędzie Gminy w Legnickim Polu, w szczególności rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 

18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji                        

i zakresu działania archiwów zakładowych, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji; 

7)   Nie przewidujemy aby Pani/Pana dane osobowe przekazywać do państw trzecich ( czyli poza Unię Europejską i Europejski Obszar 

Gospodarczy); 

8)     W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

9)     W żaden sposób nie będziemy profilować Pani/Pana danych osobowych; 

10)   Posiada Pani/Pana:  

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych  

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych  

c) 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  

11)   ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych   

        Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy RODO; 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

     (data i podpis wnioskodawcy) 

 
  
. 

mailto:iod@centrumbip.pl

