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Strzegom, dnia …………............................................

Burmistrz Strzegomia
Urząd Miejski
Rynek 38
58-150 Strzegom

WNIOSEK
o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Typ zezwolenia ( zaznaczyć właściwy kwadrat ):
□ „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. Przedsiębiorca …………………..…………………………….…………..……….………………………………………….……..……………………………..….
(imię i nazwisko lub nazwa osoby prawnej)

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

Numer telefonu do kontaktu ….…………………………………………………………………………………………………………….
Pełnomocnicy: ............................................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko oraz adres zamieszkania)

(nr telefonu do kontaktu)

2. Numer identyfikacji podatkowej - NIP przedsiębiorcy
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………
(w przypadku prowadzenia działalności na podstawie umowy spółki cywilnej należy podać nr NIP spółki oraz NIP wszystkich wspólników spółki)

3. Numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile przedsiębiorca taki numer
posiada ………….………………….……………………………………………………………………………………………….………
4. Nazwa i miejsce imprezy …...................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
5. Liczba punktów sprzedaży na terenie imprezy ......................................................................................................................
6. Organizator imprezy .............................................................................................................................................................................
7. Wnioskowany termin sprzedaży napojów alkoholowych (do 2 dni) ……………………………………………..……..
8. Adres składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego) …………………………………….………
Oświadczam, że znane mi są przepisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ustawy
z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 z późn.
zm.).
…………………………………………………..
czytelny podpis *
* w przypadku prowadzenia działalności na podstawie umowy spółki cywilnej – podpisy wszystkich wspólników
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Załączniki:
1. Posiadane zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z odpowiednim dowodem
potwierdzającym dokonanie opłaty za korzystanie z zezwolenia (do wglądu) lub
zaświadczenie o posiadaniu tego zezwolenia.
Nie dotyczy przedsiębiorców, którzy posiadają zezwolenia wydane przez tut. organ.
2. Zgoda właściciela/ zarządcy terenu, na organizację imprezy i sprzedaż napojów
alkoholowych lub zgoda właściciela/zarządcy lokalu na organizację imprezy
i sprzedaż napojów alkoholowych.
3. Zgoda organizatora imprezy na sprzedaż napojów alkoholowych.
4. Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa (w przypadku jego ustanowienia).
5. Pełnomocnictwo, w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika strony.
6. Mapa terenu/szkic z zaznaczonym usytuowaniem punktu sprzedaży napojów
alkoholowych w miejscu organizowanej imprezy.
Forma odbioru dokumentu: odbiór osobisty
Opłata skarbowa od pełnomocnictwa wynosi : 17 zł
Od opłaty skarbowej zwolnione jest pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub
rodzeństwu (art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej - Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 z późn.
zm.).
Opłata - za jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszona jest opłata na rachunek
gminy przed wydaniem zezwolenia w wysokości:
43,75 zł – na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz na piwo,
43,75 zł – na sprzedaż napojów zawierających pow.4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
175,00 zł – na sprzedaż napojów zawierających: pow. 18% alkoholu,
Wpłaty można dokonać w kasie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu pokój nr 11 (parter prawe skrzydło) lub na
rachunek bankowy Santander Bank Polska S.A. O/Strzegom 81 1090 2343 0000 0005 9800 0229.
Stosownie do art. 181 ust. 1, 2, 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:
• na sprzedaż napojów alkoholowych przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych oraz jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych mogą być wydawane jednorazowe
zezwolenia, do których nie stosuje się przepisów art. 18 ust. 4, ust. 5 pkt 5, ust. 6, ust. 7 pkt 4 i 6 oraz ust. 9 -14,
• zezwolenia, o których mowa wyżej , wydawane są na okres do 2 dni.
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KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1 z późn. zm.) informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Urząd Miejski w Strzegomiu reprezentowany przez Burmistrza Strzegomia,
Rynek 38, 58–150 Strzegom.
2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu jest Pan Tomasz Wadas.
Kontakt do inspektora ochrony danych adres e-mail: iodo@amt24.biz
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO oraz art. 18 ust. 1, 2, 3, 3a, 9 ustawy z dnia 26 października 1982 r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019r., poz. 2277 z późn. zm.), art. 104 –
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.), Uchwała Nr 50/18 Rady Miejskiej
w Strzegomiu z dnia 9 lipca 2018r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Strzegom miejsc sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2018r. poz. 3753) i Uchwały Nr 60/18 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 28
sierpnia 2018r. zmieniającej uchwałę na 50/18 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 9 lipca 2018r. w sprawie ustalenia
maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie Gminy
Strzegom miejsc sprzedaży i podania napojów alkoholowych (Dz. Urz. Woj. Dol. z 2018r. poz. 4242).
4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 3 lat, od ostatecznego zakończenia sprawy.
5. Ma Pani/Pan prawo do:
– dostępu do treści swoich danych;
– żądania sprostowania lub usunięcia swoich danych;
– żądania ograniczenia przetwarzania;
– wniesienia sprzeciwu;
– cofnięcia zgody na przetwarzanie, jeśli dokonuje się ono na podstawie dobrowolnej zgody (nie wpływa to
wszakże na legalność przetwarzania danych między udzieleniem zgody a jej cofnięciem).
6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie
dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja
2018 r. (Dz. U. z 2019r. poz. 1781).
7. Urząd Miejski w Strzegomiu nie prowadzi zautomatyzowanego przetwarzania danych w formie profilowania.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie: imię, nazwisko, adres zamieszkania/siedziby firmy, NIP
jest obligatoryjne. Nie podanie ww. danych będzie skutkować brakiem realizacji wniosku.
9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

Burmistrz Strzegomia
Zbigniew Suchyta

Oświadczenie składającego wniosek:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie numeru telefonu do celów
kontaktowych:
TAK

NIE
…………………………………………
(Data i podpis składającego wniosek)
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