…………………., dnia …………….

Numer telefonu kontaktowego
Przedsiębiorcy: ……………………..

Prezydent Miasta
Tczewa
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

o zawartości:

□ 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,

jego

siedziby

i

adresu:

…………………………

……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
2. Pełnomocnicy przedsiębiorcy (w przypadku ich ustanowienia) – należy podać
imiona, nazwiska i adres zamieszkania: ………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
3. Numer w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego: ______________
4. Numer NIP przedsiębiorcy: __ __ __ - __ __ __ - __ __ - __ __
5. Przedmiot działalności gospodarczej: ……………………………………….…….…….
……………………………………………………………..……………………………….
6. Adres punktu sprzedaży: ………………………………………………………………….
7. Adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego):
……………………………………………………………………………………………….
__________________________________
Podpis(y) wnioskodawcy(ów)

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miejska Tczew, z siedzibą przy Placu Marszałka
Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew. Pani/Pana dane przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem 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). W celu zapoznania się z klauzulą informacyjną dotyczącą
zasad przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, prosimy udać się na stronę internetową
https://www.bip.tczew.pl/.

__________________________________
Podpis(y)
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Załączniki:

□ Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów
alkoholowych;

□ Zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt będzie zlokalizowany
w budynku mieszkaniowym wielorodzinnym;

□ Decyzja 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.
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