
UWAGA!  
Wniosek należy złożyć co najmniej 3 tygodnie przed przewidywanym datą rozpoczęcia sprzedaży 
napojów alkoholowych  lub utraty ważności posiadanego zezwolenia  

 
Pieczęć wnioskodawcy                                                                       Burmistrz Władysławowa 
               

 
WNIOSEK 

       O WYDANIE ZEZWOLENIA NA  SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH 
 
o zawartości:          A - do 4,5 % alkoholu oraz na piwo * 
                                 B – powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu ( z wyjątkiem piwa) 
                                 C – powyżej 18 % alkoholu * 
  
            do spożycia w miejscu sprzedaży* / do spożycia poza miejscem sprzedaży *                                             

Oznaczenie przedsiębiorcy  - nazwa  
 
siedziba i adres przedsiębiorcy 
(miejscowość, kod, ulica) 
 
nr telefonu, nr faxu, e-mail 
 
 
REGON 

 
NIP 

Pełnomocnik 
(imię i nazwisko, adres) 
 
Adres punktu sprzedaży    
.......................................................................................................................................................... 
 
Przedmiot działalności gospodarczej (nazwa punktu sprzedaży) 
  
 
Adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazyn dystrybucyjny) 
 
 
Charakter punktu sprzedaży: 
Całoroczny Sezonowy: 

od                                do 
GASTRONOMIA:  powierzchnia lokalu w m 2    
                              
 

Ilość miejsc konsumpcyjnych 

Informacja o budynku w którym mieści się punkt sprzedaży: 
1. Budynek mieszkalny* - podać ilość mieszkań 
2. Inny budynek* (np. budynek handlowo – usługowy, szeregowiec, pawilon wolnostojący) – opisać 
 
Oświadczam, że w okresie ostatnich 3 lat nie cofnięto mi zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz, że 
obecnie nie jest  prowadzone postępowanie administracyjne o cofnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów 
alkoholowych na terenie Polski. 
Władysławowo dnia .................................       Podpis wnioskodawcy ** ................................................. 
 
 
*    właściwe zaznacz 
**   w przypadku wykonywania działalności gospodarczej na podstawie umowy spółki cywilnej – podpisy 
wszystkich wspólników 
           Verte  



Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 
Szanowny Kliencie 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tzw. RODO) 
informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje 
dane osobowe, jest Burmistrz Władysławowa z siedzibą ul. Generała Hallera 19,84-120 Władysławowo. 
Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu udzielenia zezwolenia na sprzedaż napojów 
alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza i w miejscu sprzedaży. 
Informujemy, że: 
1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, 
ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 
2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy dla potrzeb której Twoje dane 
zostały zebrane, a następnie będą przechowywane u nas przez co najmniej 5 lat od momentu wykreślenia 
wpisu z ewidencji, po czym mogą ulec zniszczeniu lub zostaną przekazane do Archiwum.  
3. Masz prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych do organu 
nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy. 
5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości załatwienia sprawy. 
6. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi przepis prawa - Ustawa z dnia 26 października 
1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.  

Ponadto informujemy, że masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych 
z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: 

adres – e-mail: iod@wladyslawowo.pl 

adres pocztowy: Generała Hallera 19, 84-120 Władysławowo  

 

Do wniosku należy dołączyć:  

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

napojów alkoholowych (umowa dzierżawy, umowa najmu, umowa użytkowania, własność, użytkowanie 

wieczyste): 

2. 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 2010 

r. Nr 136, poz. 914, z późn. zm.). 

4.  odręczny szkic informujący o dokładnym miejscu usytuowania punktu sprzedaży oraz wejścia od 

punktu sprzedaży. 

 


