
....................................., dnia …………..roku 
 

   WÓJT GMINY CIECHANÓW 
         06-400 Ciechanów, ul. Fabryczna 8 

  
Nazwisko i imię (firma)……………………............... 
Adres zamieszkania  ………………………………..... 
siedziba  firmy      ……………………………………. 
Telefon………………………………………............... 
NIP  przedsiębiorcy ,`…………………………………  
  

WNIOSEK 
o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż  

napojów alkoholowych  w czasie imprez okolicznościowych 

(zgodny  z art.  181      ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi ( Dz. U. z 2019r  poz.2277)  
  
Oznaczenie rodzaju zezwolenia (zaznaczyć właściwe „X”): 
                „A” – do 4,5 % zawartości alkoholu oraz na piwo 
                „B” – od 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) 
                „C” – powyżej 18 % zawartości alkoholu 

 
1-  Opis  imprezy podczas której planowana jest sprzedaż: (nazwa i miejsce imprezy) 

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

 
....................................................................................................................................................... 
2- Wnioskowany termin ważności zezwolenia- data ( nie dłużej niż 2  dni ) oraz określenie 

godzin sprzedaży napojów alkoholowych ) 
 
………………………………………………………………………………………………. 

3- Oświadczam, że powyżej opisana impreza: 
             podlega 
             nie podlega  
Przepisom ustawy z dn. 20 marca 2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych ( tj. Dz.U. z 
2018r poz 1870) 

4- Adres placówki , w której przedsiębiorca posiada stałe zezwolenia na sprzedaż napojów 
alkoholowych i nr.(y) tych zezwoleń: 
………………………………………………………………………………………………. 

  
Oświadczenie  

 
 
Pouczony o odpowiedzialności karnej art. 233 §.1 ustawy z dnia 6  czerwca 1997 r. Kodeks Karny                           
( tj. Dz .U. z 2018r. poz.  1600 z póń. zm. ) oświadczam, że zawarte we wniosku i załącznikach są aktualne i 
zgodne ze stanem faktycznym, a także iż znane mi są przepisy ustawy z dnia 26  października 1982 r o 
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi   oraz przepisy wydanych z jej 
upoważnienia uchwał Rady Gminy Ciechanów.  

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

                                                        Czytelny podpis(y) i pieczęć imienna przedsiębiorcy(ów) 
 



 
 
 

Załączniki ( zaznaczyć x przy dołączanym do wniosku dokumencie) 
 

 1.Zezwolenia na sprzedaż bądź sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w innym stałym 
punkcie wraz z odpowiednim dowodem potwierdzającym dokonanie opłaty za korzystanie z 
zezwoleń ( w wypadku zezwoleń wydanych przez Wójta Gminy Ciechanów podać ich nr.) 

 2-Zgoda władającego terenem/lokalem na organizacje imprezy z aprobatą dla sprzedaży 
napojów alkoholowych 

 3-Szczegółowy program imprezy podpisany przez organizatora 
 4-Plan rozmieszczenia punktów sprzedaży napojów alkoholowych w miejscu organizowanej 

imprezy ( szkic /mapka) podpisany przez organizatora 
 5-Pełnomocnictwo z dowodem opłaty skarbowej w wysokości 17 zł lub pełnomocnictwo 

notarialne w wypadku ustanowienia pełnomocnika 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Klauzula informacyjna RODO 
Zgodnie z art. 13 ogólnego  Rozporządzenia w sprawie ochrony  danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. informuję, iż:  
1-administratorem czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane  Pani/Pana dane  osobowe jest Wójt Gminy Ciechanów, działający w 
imieniu Gminy Ciechanów- adres 06-400 Ciechanów ul. Fabryczna 8.      
2- Kontakt do inspektora ochrony danych, e-mail: iod@gminaciechanow.pl, a także pocztą tradycyjną pod adresem: Urząd Gminy w Ciechanowie, ul. 
Fabryczna 8, 06-400 Ciechanów; 
3-Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z zasad określonych w rozporządzeniu z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie 
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów   akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 
4-W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania , wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 
5-Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 
6- Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji wniosku 
 
 

Ciechanów, dnia ……………………………………..                                                ………………………………………………… 
                                                                                                                                                                                        ( podpis przedsiębiorcy )          


	Oświadczenie
	.................................................................................................

