
       Lipiany, dnia .............................................. 
 
 

        Urząd Miejski 
        74-240 Lipiany, Plac Wolności 1 
         

 

WNIOSEK 
o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  

 
Oznaczenie rodzaju zezwolenia: (właściwe proszę podkreślić) 
A – do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo 
B – powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu ( z wyjątkiem piwa) 
C – powyżej 18% zawartości alkoholu 
 
1. Oznaczenie przedsiębiorcy:   

…...............................................................................…........................................................................................ 
(imię i nazwisko przedsiębiorcy albo nazwa osoby prawnej) 

…................................................................................…........................................................................................ 
(miejsce zamieszkania przedsiębiorcy albo siedziba osoby prawnej) 

Numer telefonu kontaktowego …………………..…………………… e-mail: ….................................................... 
(za zgodą wnioskodawcy) 
 

2. Pełnomocnik (w przypadku jego ustanowienia) – imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr tel.:  

……………...................…………….…………................................................................................................................... 
W przypadku ustanowienia pełnomocnika do wniosku należy dołączyć dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa oraz dowód 
uiszczenia opłaty skarbowej, zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 ze zm.). 

 
3. Numer w rejestrze przedsiębiorców w KRS lub NIP:   ....................................................................................... 

                        NIP S.C.:    ……………………………………………………….………………………… 
 
4. Przedmiot działalności gospodarczej (kody PKD): ............................................................................................. 
 
- handel detaliczny*: .................................................................................................................................................  
   (nazwa placówki oraz rodzaj: np. sklep monopolowy, spożywczo-przemysłowy) 

 
- gastronomia*: ......................................................................................................................................................... 
   (nazwa lokalu oraz rodzaj: np. pub, kawiarnia, bar, restauracja) 

 
5. Adres punktu sprzedaży: ......................................................................................................................................  
 
6. Lokalizacja punktu sprzedaży*:  
 

- lokal w budynku mieszkalnym wielorodzinnym 
 
- inne .........................................................................................................................................................................  
   (np. pawilon wolnostojący, kiosk, budynek jednorodzinny) 

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

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

8. Uwagi (adres do korespondencji / inne)  ............................................................................................................. 
 
 
 
         _________________________________________ 
                                                                                                             (czytelny podpis wnioskodawcy lub pełnomocnika)** 

 
* właściwe zakreślić 

** w przypadku prowadzenia działalności na podstawie umowy spółki cywilnej – podpisy wszystkich wspólników. 
Pouczenie o dokumentach wymaganych do złożenia wniosku – na odwrocie. 
 



 
POUCZENIE 

 
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 którym 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 ze zm.). 

 

2. 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.  
Podstawa prawna: art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 
ze zm.). 

 

3. Wniosek złożony bez wymaganych z 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 ze zm.). 
 

4. Niniejsza sprawa nie może być załatwiona milcząco. 
Podstawa prawna: art. 122a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 
2096 ze zm.). 
 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

NA PODSTAWIE OBOWIĄZKU PRAWNEGO CIĄŻĄCEGO NA ADMINISTRATORZE 
(przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 26 października 2018 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi) 

 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) 
informuję, iż: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Lipian, mający siedzibę w Urzędzie Miejskim przy Placu 

Wolności 1, 74-240 Lipiany. 
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych pod wskazanym adresem poczty elektronicznej w Urzędzie Miejskim, e-mail: 

iod@lipiany.pl 
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane aby: 

- przeprowadzić postepowanie w celu udzielenia zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przez organ zezwalający                
w Gminie Lipiany, 

- przeprowadzić postepowanie w zakresie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń, 
- przeprowadzić weryfikację danych zawartych w oświadczeniach o wartości sprzedaży napojów alkoholowych  
na podstawie ustawy art. 6 ust. 1 lit. c  i art. 9 ust. 2 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 
27 kwietnia 2016 r. oraz ustawy z dnia 26 października 2018 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 
2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) 

4. Pani/Pana dane zostaną udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dodatkowo dane mogą być 
dostępne dla usługodawców wykonujących zadania na zlecenie Administratora w ramach świadczenia usług serwisu, rozwoju 
i utrzymania systemów informatycznych. 

5. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. 
6. Ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania. 
7. Jeżeli zaistnieje podejrzenie, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO  ma Pani/Pan prawo 

wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych. 
8. Wnioski oraz dokumentacja z nim związana podlega archiwizacji przez okres 3 lat zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 

W przypadku wydania decyzji odmownej i wniesienia przez Panią/Pana odwołania, a następnie skargi do sądu 
administracyjnego bieg okresu archiwizacyjnego rozpoczyna się wraz z zakończeniem postepowania sądowo-
administracyjnego prawomocnym wyrokiem. 

9. Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 
 
Oświadczam, że zawarte we wniosku dane są prawdziwe oraz wyrażam/ nie wyrażam (niepotrzebne skreślić) zgodę na ich 
przetwarzanie, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z 27.04.2016 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) (Dz. Urz. UE L 119,S.1) 
 
 

        ……………………….…………………………… 
         (czytelny podpis) 


