Numer sprawy: Znak:OŚ.7340. …… 20…..
Miejsce na pieczęć Urzędu

Sienno, dnia …………………………………………….

WNIOSEK
O WYDANIE JEDNORAZOWEGO ZEZWOLENIA
NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Wójt Gminy Sienno
Ul. Rynek 36/40, 27-350 Sienno

WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI

A

OZNACZENIE RODZAJU ZEZWOLENIA

□ A - do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa
□ B - powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa)
□ C - powyżej 18% zawartości alkoholu
*właściwe zaznaczyć

B

OZNACZENIE PRZEDSIĘBIORCY

Imię i nazwisko lub nazwa

Siedziba
Miejscowość:

Kod pocztowy:

Ulica

Nr domu:

Nr lokalu:

Adres
Miejscowość:

Kod pocztowy:

Ulica

Nr domu:

e-mail:

Telefon:

Nr lokalu:

* (w przypadku osób fizycznych, w tym wspólników spółki cywilnej - adres/y/ zamieszkania)

C

OZNACZENIE PEŁNOMOCNIKA *

Imię i nazwisko:

Adres zamieszkania:
Miejscowość:

Kod pocztowy:

Ulica

Nr domu:

e-mail:

Telefon:

* jeżeli został ustanowiony

D

NUMER W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW * ORAZ NUMER IDENTYFIKACJI PODATKOWEJ (NIP)

* (dotyczy przedsiębiorców zarejestrowanych w KRS )

Nr lokalu:

E

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ * WG PKD

□ 47.11.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów
tytoniowych (sklepy spożywcze i spożywczo-przemysłowe)

□

47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (sklepy przemysłowospożywcze)

□

47.25.Z Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (sklepy branżowe monopolowe)

□ inny …………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………….……………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
* (właściwe zaznaczyć)

F

ADRES PUNKTU SKŁADOWANIA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH (MAGAZYNYU DYSTRYBUCYJNEGO)

G

OZNACZENIE IMPREZY PODCZAS KTÓREJ PLANOWANA JEST SPRZEDAŻ: (NAZWA I MIEJSCE IMPREZY)

H

SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH BĘDZIE PROWADZONA W DNIACH ( DO 2 DNI )

.................................................................
podpis(y) przedsiębiorcy(ów)
lub osoby upoważnionej

ZAŁĄCZNIKI :
1) Pisemna zgoda organizatora imprezy na sprzedaż napojów alkoholowych,
2) Pisemna zgoda właściciela lub zarządcy terenu, na którym ma być zlokalizowany punkt sprzedaży napojów alkoholowych,
3) Szkic sytuacyjny terenu z naniesionym punktem sprzedaży napojów alkoholowych,
4) Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z aktualnym dowodem opłaty za korzystanie z zezwolenia – dot.
przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych poza Gminą Sienno.
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922), informuję, że:
1. Administratorem tak zebranych danych osobowych jest Gmina Sienno, ul. Rynek 36/40, 27-350 Sienno;
2. Dane będą przetwarzane w celu wydanie zezwolenia jednorazowego na sprzedaż napojów alkoholowych ,
3. Dane nie zostaną udostępnione innym podmiotom;
4. Obowiązek podania danych wynika z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 26 październik 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
5. Prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania wraz z prawem do kontroli przetwarzania danych zawartych w zbiorze
przysługuje zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.

