
            Włocławek, dnia …………………. 

 

                    DO 

               Wójta Gminy Włocławek  

 

                            WNIOSEK 

                 o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 

 DETAL – sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza 

miejscem sprzedaży 

 GASTRONOMIA – sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych przeznaczonych do 

spożycia  w miejscu sprzedaży 

 

  A) zawierających do 4,5% alkoholu  oraz piwa 

  B zawierających powyżej 4,5% do 18 % alkoholu  (z wyjątkiem piwa) 

  C) zawierających powyżej 18% alkoholu 

 

1.Przedsiębiorca 

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

 

……………………………………………………………………………………………………….…. 
   ( imię i nazwisko/ nazwa) 

…………………………………………………………………………………………….……. 
( siedziba i adres – w przypadku osób fizycznych, w tym wspólników spółki cywilnej- adresy/zamieszkania) 

 

Numer telefonu  kontaktowego ( za zgodą wnioskodawcy)          

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

Adres e - mail (zgodą wnioskodawcy)……………………………………………………… 

Pełnomocnicy………………………………………………………………………………….. 
                                                                             ( imię i nazwisko, adres) 

2.Numer w rejestrze przedsiębiorców………………………………………………….…… 

3.Numer identyfikacji podatkowej- NIP przedsiębiorcy…………………………………… 

 (w przypadku spółki cywilnej należy podać nr NIP spółki oraz NIP Wszystkich wspólników spółki) 

4.Przedmiot działalności  

gospodarczej………………………………………………………………………...………… 

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

                                                  (rodzaj placówki – branża, nazwa)                                                

5.Adres punktu sprzedaży……………………………………………………………………. 

                            (bud. mieszkalny, wielorodzinny, budynek niemieszkalny, pawilon, kiosk, inne) 

 



6. Adres punktu składowania napojów alkoholowych /punktu dystrybucyjnego/  

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

Oświadczam, że znana jest mi treść ustawy z dnia  26 października 1982 r. o 

wychowaniu trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z  2021 r.,  poz. 

1119 ze zm.) oraz przepisów obowiązujących w gminie w sprawie zasad 

usytuowania  miejsc i podawania napojów alkoholowych. 

 

 ……………………………………………………………. 

            (imiona i nazwiska przedsiębiorców lub osoby upoważnionej) 

                                                                                                                                 

                                                          

……..……………………………………………. 

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

Załączniki: 

1.Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych, 

2.Pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w 

budynku mieszkalnym wielorodzinnym, 

3.Decyzje 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 (t. j Dz. U z 2020 r. poz. 2021 ze zm.). 

 - właściwie zaznaczyć ”X” 

Wniosek należy składać z  kompletem  załączników. 

Wniosek bez wymaganych dokumentów ( załączników)  i nie uzupełniony w terminie 7 dni od dnia wezwania, zgodnie z art. 64 § 

2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz.735 ze zm.) zostanie 

pozostawiony bez rozpatrzenia 

Uwaga: 

Wnioski podlegają zaopiniowaniu przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie zgodności 

lokalizacji danego punktu sprzedaży, z zasadami określonymi w Uchwale Rady Gminy Włocławek. 

1) Administratorem Państwa danych jest Wójt Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7, 87-800 Włocławek, tel. 54 530 53 00, 
e-mail: urzad@gmina.wloclawek.pl 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich 
sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub 
pisemnie na adres Administratora.  

3) Dane osobowe Przedsiębiorcy mogą zostać ujawnione postępowania w celu udzielenia zezwoleń:  

- Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w celu wydania przez nią opinii, o której mowa w ustawie. W tym przypadku 

będziemy przekazywać wyłącznie dane osobowe w zakresie: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres punku sprzedaży, 

adres do korespondencji, numer telefonu, numer NIP  

- w uzasadnionych przypadkach możemy przekazywać dane Przedsiębiorcy w trakcie postępowania w zakresie kontroli 

przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń m. in; 

- Policji, właściwemu terytorialne dla punktu sprzedaży Urzędowi Skarbowemu, Kujawsko – Pomorski Urząd Celno- Skarbowy w 

Toruniu, hurtowni napojów alkoholowych wskazanej przez posiadacza zezwolenia, Wojewódzkiemu Inspektorowi Inspekcji 

Handlowej, Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu oraz innym organom, gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie 

decyzji będzie zależało od zajęcia przez nich stanowiska. W tym przypadku będziemy przekazywać wyłącznie dane osobowe w 

zakresie: imię i nazwisko, adres punktu sprzedaży, numer NIP posiadacza zezwolenia. 

Przedsiębiorcy przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania (poprawiania) 

swoich danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

(na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa). 

mailto:urzad@gmina.wloclawek.pl

