
Przedsiębiorca:       Kalety, dnia …………………………….. 

(imię i nazwisko/nazwa i forma prawna) 

…………………………………………………………….. 

…………………………………………………………….. 

Siedziba i adres przedsiębiorcy: 

..…………………………………………………………... 

……………………………………………………………… 

NIP: ………………………………………………………. 

Telefon: ………………………………………………...    

Burmistrz Miasta Kalety 

Za pośrednictwem Wydziału Spraw Społecznych i Administracyjnych 

 

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH 

W NASTĘPUJĄCYCH KATEGORIACH (właściwe podkreślić/zaznaczyć) 

 

1. KATEGORIA A - NAPOJE ALKOHOLOWE O ZAWARTOŚCI ALKOHOLU DO 4,5% ORAZ NA PIWO, 

2. KATEGORIA B- NAPOJE ALKOHOLOWE O ZAWARTOŚCI ALKOHOLU POWYŻEJ 4,5% DO 18%     

     ALKOHOLU Z WYJĄTKIEM PIWA, 

3. KATEGORIA C- NAPOJE ALKOHOLOWE O ZAWARTOŚCI ALKOHOLU POWYŻEJ 18% ALKOHOLU,  

 

o Detal - sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem 
sprzedaży, 

o Gastronomia    -    sprzedaż    i    podawanie    napojów    alkoholowych 
przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży,  

dla punktu sprzedaży w Kaletach, ulica, nr: 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
w budynku mieszkalnym, mieszkalnym niezamieszkanym, niemieszkalnym, mieszkalno-użytkowym (podkreślić właściwe) 

 

  1.  Przedmiot działalności gospodarczej (zaznaczyć x działalność dominującą): 

 

o 47.11.Z. sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą 

żywności, napojów i wyrobów tytoniowych  

o 47.19.Z. pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach 

o 47.25.Z. sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych 

sklepach 

o 56.10.A     Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne  
(np. kawiarnie, pizzerie, typu fast food.) 

o  56.30.Z      Przygotowywanie  i podawanie napojów 

(np. w  barach, piwiarniach, pubach itp.) 

2. Pełnomocnik – imię i nazwisko, adres zamieszkania: 

 

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

 

 

3. Adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego): 

 



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

 

4. Działalność dotyczy: (zaznaczyć x):  

 

o Nowego punktu sprzedaży 

o Kontynuacji działalności (przez tego samego przedsiębiorcę) 

o Zmiany przedsiębiorcy w istniejącej placówce 

 

 

………………………………………… 

 (czytelny podpis wnioskodawcy) 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA  - RODO 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Kaletach, ul. Żwirki i Wigury 2, 42-660 Kalety 

2) W podmiocie jest wyznaczona osoba nadzorująca przestrzeganie zasad ochrony danych - kontakt z Inspektorem Ochrony Danych  e-mail: iod@kalety.pl 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r., w celu: 

□ wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urząd Miejski w Kaletach na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa 

□ realizacji zawartych przez Urząd Miejski w Kaletach umów z kontrahentami 

□ w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie udzielonej wcześniej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody. 

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:  

□ organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów 

powszechnie obowiązującego prawa, 

□ inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miejskim w Kaletach przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Burmistrz Miasta 

□ podmioty realizujące zadania Administratora Danych Osobowych, takie jak: operator pocztowy, bank, dostawca oprogramowania dziedzinowego 

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu/celów określonych w pkt 3, lecz nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji lub innych 

przepisach prawa. 

 

6) Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora: 

7. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,  

8. do sprostowania (poprawiania) swoich danych,  

9. do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach, gdy: 

 - dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane 

 - dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem 

 - dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa 

 - osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych 

10. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora – przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tym zakresie, chyba że 

będziemy w stanie wykazać, że są one nam niezbędne do realizacji zadania narzuconego przez powszechnie obowiązujące prawo, 

11. do przenoszenia danych,  

12. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

 

W celu skorzystania z praw określonych powyżej (lit. a-f) należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Danych Osobowych.  

 

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisu ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 

maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.  

 

8) Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami, którymi kieruje się Urząd Miasta jest obligatoryjne a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak 

możliwość rozpoczęcia wypełniania obowiązku prawnego leżącego na Administratorze Danych Osobowych. 

 

9) Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane 

 

 

 

 

 

 



 

 

PUCZENIE 

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

1) dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego 

punkt sprzedaży napojów alkoholowych, 

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. 

Podstawa prawna: art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 26 października 1982 r.  

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

1. Wniosek należy złożyć z kompletem załączników (oryginały dokumentów do wglądu),               

co najmniej 1 miesiąc przed planowanym rozpoczęciem sprzedaży napojów alkoholowych lub 

upływem ważności posiadanego dotychczas zezwolenia. Załatwienie sprawy powinno nastąpić nie 

później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu 

dwóch miesięcy.   

Podstawa prawna: art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  

(Dz. U. z 2018 r. poz. 2096). 

2. Wniosek złożony bez wymaganych dokumentów i nieuzupełniony w wyznaczonym terminie, 

nie krótszym niż 7 dni od doręczenia wezwania, zostanie pozostawiony bez rozpoznania. 

Podstawa prawna: art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 2096). 

3. W przypadku ustanowienia pełnomocnika do wniosku należy dołączyć dokument 

stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej w 

wysokości 17 zł. Opłatę skarbową należy uiścić na następujący rachunek bankowy:  

 

 PKO Bank Polski Spółka Akcyjna  

             22 1020 2313 0000 3502 0518 3027  

 


