
     

                                                                                                 Rewal, dn. …………………. 

Imię i nazwisko (firma) ......................................................                  

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

Adres/ Siedziba ................................................................... 

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

Adres do korespondencji: ....................................................                                              

Numer telefonu .................................    NIP: .................................................... 

Miejsce rejestracji przedsiębiorcy: 

o Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG), 

o Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) pod numerem ………………………….. 

Ustanowieni pełnomocnicy: 

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

/ imię i nazwisko, adres zamieszkania/ 

 
                                                        W N I O S E K 

                  o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 

                

1. Zgłaszam wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  o   zawartości: 
- do 4,5% alkoholu, oraz piwo 
- powyżej 4,5% do 18% alkoholu (za wyjątkiem piwa) 
- powyżej 18% alkoholu* 

             przeznaczonych do spożycia: 
- poza miejscem sprzedaży 
- w miejscu sprzedaży*    

2. Adres obiektu, w którym prowadzona będzie sprzedaż napojów alkoholowych 

 

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

 

3. Rodzaj prowadzonej w obiekcie działalności  : ………….............................................. 

 

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

4. Adres punktu składowania napojów  alkoholowych / magazynu dystrybucyjnego/ : 

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

5. Rodzaj obiektu:  
- sklepy  branżowe  ze sprzedażą napojów alkoholowych, 
- wydzielone stoiska- w samoobsługowych placówkach handlowych o powierzchni 

sprzedażowej powyżej  200m 2, 
- pozostałe  placówki samoobsługowe oraz inne placówki handlowe , w których sprzedawca 

prowadzi bezpośrednią  sprzedaż napojów alkoholowych, 
- gastronomiczny 
 */ właściwe zakreślić/ 

6. Okres  sprzedaży napojów  alkoholowych : od dnia ……………. na okres ……. lat1. 

 

 

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

                                                                                                              / czytelny podpis/           

-------------------------------- 

1 – nie krótszy niż 4 lata – w przypadku sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży, 

2-   nie krótszy niż 2 lata – w przypadku sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży. 

 

Oświadczam, że zezwolenie odbiorę osobiście do dnia: ……………………….. 
 

                                                                                                           Podpis: …………………………. 



Zgodnie z art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.z 2018r. , poz. 2137.) – do wniosku o wydanie 

zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych należy dołączyć następujące dokumenty: 

 

 

1. dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt 

sprzedaży napojów alkoholowych,  

 

 

2. pisemną 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 

której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie 

żywności i żywienia (Dz.U.z 2017r. , poz. 147).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obowiązek informacyjny dotyczący Ochrony Danych Osobowych 

Zgodnie z art. 13, 14 i 15 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej RODO informuję, że 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Rewal z siedzibą w Urzędzie Gminy Rewal, ul. Mickiewicza 19,  

72-344 Rewal. 
2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych:  

Inspektor Ochrony Danych 

ul. Mickiewicza 19 
72-344 Rewal 

tel. 91 38 49 011 lub e-mail: iod@rewal.pl,  

3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań publicznych własnych i zleconych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e, f, lub 
art. 9 ust. 2 lit. a, b, c, d, h, i, j RODO. Urząd Gminy Rewal przetwarza dane osobowe, co do których istnieje obowiązek prawny ich podania 

bądź podanie danych osobowych jest dobrowolne w zależności od celu i podstawy prawnej przetwarzania. Jednakże niepodanie danych w 

zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niemożnością realizacji usługi. 
4. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem, w tym: 

- ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. 

zm.), 
- ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.), 

jest obligatoryjne, a w pozostałych przypadkach ma charakter dobrowolny. 

5. Osobom, w zakresie danych osobowych ich dotyczących, przysługują prawa: 
1) prawo dostępu do danych osobowych; 

2) prawo sprostowania danych- art. 16 RODO; 

3) prawo do usunięcia danych- art. 17 RODO; 
4) prawo ograniczenia przetwarzania- art. 18 RODO; 

5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania- art. 21 RODO; 

6) prawo do cofnięcia zgody, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a lub art. 9 ust. 2 lit a RODO; 
7) prawo do przenoszenia danych- art. 20 RODO. 

6. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych 

osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej 

8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane 

9. Wszelkie uwagi dotyczące przetwarzania danych osobowych prosimy o zgłaszanie na adres e-mail: iod@rewal.pl lub tel. 91 38 49 011 

 

mailto:iod@rewal.pl

