
 
                        Horyniec-Zdrój, .................................................. 

 

 
Wójt Gminy Horyniec-Zdrój 

                              Al. Przyjaźni 5 

                                                                   37-620 Horyniec-Zdrój 

 

Wniosek  

o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Horyniec-Zdrój 

 
 1) oznaczenie rodzaju zezwolenia:  

    -  do 4,5 % zawartości alkoholu oraz na piwo, 

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

- powyżej 18 % zawartości alkoholu. 

  

 2)  imię i nazwisko oraz nazwa przedsiębiorcy: 

 

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

 

3)   oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, w przypadku ustanowienia pełnomocników ich 

imiona, nazwiska i adres zamieszkania: 

 

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

 

4)   numer w rejestrze przedsiębiorców w KRS oraz numer NIP : 

 

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

 

5)   przedmiot działalności gospodarczej: 

 

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

 

6)   adres punktu sprzedaży: 

 

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

 

7)   adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego): 

 

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

 

8)  wnioskuję o wydanie zezwolenia od dnia ............................................................................. 

 

 

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

Do wniosku o wydanie zezwolenia należy dołączyć następujące dokumenty: 

 

 1) dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów 

alkoholowych; 

 2) pisemną 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. Nr 171, poz. 1225). 

Opłaty: 

Opłatę wnosi się na rachunek gminy, przed wydaniem zezwolenia, w wysokości: 

 1) 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa; 

 2) 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa); 

 3) 2.100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18 % alkoholu. 



KLAUZULA INFORMACYJNA  

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE 

nr 119) – dalej RODO, informuję, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Horyniec-Zdrój, Al.Przyjaźni 5  

37-620 Horyniec-Zdrój.  

Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Gminie Horyniec-Zdrój można się skontaktować 

poprzez adres e-mail: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres administratora. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będę w wyłącznie w oparciu o przepisy ustawy 

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. 2018.2137 ze zm.) w celach 

wyraźnie w nich wskazanych.  

4. Pani/Pana dane mogą być udostępniane podmiotom do tego uprawnionym na podstawie odrębnych 

przepisów.  

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej.  

6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów 

przetwarzania, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez powszechnie 

obowiązujące przepisy prawa. 

7. Posiada Pani/Pan prawo do:  

dostępu do treści swoich danych – na podstawie art. 15 RODO,  

sprostowania – na podstawie art. 16 RODO,  

ograniczenia przetwarzania – na podstawie art. 18 RODO.  

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

przetwarzanie danych osobowych Pani/a dotyczących naruszałoby przepisy RODO.  

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a ich niepodanie 

uniemożliwi realizację zadań ustawowych, w tym wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów 

alkoholowych.  

10. Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu.  
 

 

 

 

    .................................................................................................  
                                                                                      czytelny podpis  przedsiębiorcy lub pełnomocnika 

 

mailto:inspektor@cbi24.pl

