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

..............................................................                                                  
                 (imię i nazwisko – przedsiębiorca)   

.............................................................. 
                  (siedziba - adres)     

.............................................................. 
    (nr w rejestrze przedsiębiorców lub ewidencji  

                  działalności gospodarczej) 

nr tel....................................................                         

WÓJT GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ 

 

 

W N I O S E K 

o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 

 

 zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa 

 zawierających powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu z wyjątkiem piwa   

 zawierających powyżej 18% alkoholu 

 

 

1. W dniu ...................................................................................................................................... 

 

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

                                                     ( adres miejsca sprzedaży ) 

....................................................................................................................................................... 
                                                                             ( rodzaj  imprezy ) 

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

 

2.  Pełnomocnicy .......................................................................................................................... 
                                                              ( imiona, nazwiska, adres zamieszkania )   
....................................................................................................................................................... 

 

3.  Przedmiot działalności gospodarczej ...................................................................................... 

  

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

 

4. Adres punktu składowania  napojów alkoholowych ( magazynu dystrybucyjnego )   

    

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

 

 

 

 

       ………………............................................ 
               (podpis/y przedsiębiorcy/ów i pieczęć imienna                                
                                                                                                                                            przedsiębiorcy/ów lub pełnomocnika) 
             

* niepotrzebne skreślić 

 
 



 

 
Do wniosku należy dołączyć:   

- kserokopię    posiadanego    zezwolenia     na     sprzedaż     napojów    alkoholowych    wraz     

   z kserokopią dokonania  opłaty  za  jego korzystanie.  

   (w przypadku  zezwolenia   wydanego   przez  Wójta Gminy Horyniec-Zdrój  należy  podać  

   tylko numer zezwolenia ……………………..). 

 - zgodę organizatora imprezy 

- pełnomocnictwo   (w  przypadku  ustanowienia)   wraz  z  opłatą   skarbową   za   udzielenie  

   pełnomocnictwa w wysokości 17,00 zł. 

 

 

 
- jednorazowe  zezwolenia  mogą   być   wydawane   przedsiębiorcom  posiadającym  zezwolenia  na   

   sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych. 

- jednorazowe zezwolenia wydawane są na okres do 2 dni. 

- opłata  za  jednorazowe  zezwolenie  wnoszona jest na rachunek gminy  przed wydaniem zezwolenia   

   w wysokości:  

   43,75 zł. – na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa, 

   43,75 zł. – na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),  

 175,00 zł. – na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu. 

 

 

           
 

 

 

 

 

 
                        OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/67z dnia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO, informujemy, 

że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe, jest Wójt 

Gminy Horyniec-Zdrój  z siedzibą Al. Przyjaźni 5  37-620 Horyniec-Zdrój 

  

 

 

 

 

                                                                                                                                                                 .   

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

                                                                                                                                                              ( podpis wnioskodawcy ) 
 


