
  

str. 1 
 

Ciechanów  .........................................     
                        

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

 
Wniosek 

o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: 
(zgodny  z art.  18  pkt 5 i 6        ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi  ( Dz. U.  z 2019 r.  poz. 2277)    
                 □    - sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia 

  poza miejscem sprzedaży 
               □  - 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  zam. - w przypadku osób fizycznych, w tym wspólników spółki cywilnej - adres/y/ zamieszkania) 
 
…................................................................................................................................................................................................................... 
 
Numer telefonu kontaktowego (za zgodą wnioskodawcy)........................................... 
 
 Pełnomocnicy( w przypadku ich ustanowienia ) 
 
 ............................................. .... ………………………………………………………………..                                                                                     
     (imię i nazwisko, adres) 
 
2. Numer w    Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile przedsiębiorca taki numer posiada, 
oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) 
 
.......................................................................................................................................... 
  (w przypadku spółki cywilnej należy podać nr NIP spółki oraz nr NIP wszystkich wspólników spółki) 
3. Przedmiot działalności    gospodarczej.................................................................... 
 
................................................................................................................................................ 
                                                                    (rodzaj placówki – branża, nazwa) 
4. Adres punktu sprzedaży detalicznej /punktu gastronomicznego       
 
   i jego lokalizacja   ............................................................................................................ 
 
……………………………………………………………………………………………………….. 
                                     (bud. mieszkalny wielorodzinny, bud. niemieszkalny, pawilon, kiosk, inne) 
5 . Adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego) 
 
 ............................................................................................................................................... 
 
 6. wnioskowany termin  uruchomienia  sprzedaży napojów alkoholowych  
 
……………………………………………………………………………………………………                                                                                                                                                                 
          

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



  

str. 2 
 

                                                                                                  
Załączniki: 
Przedkładam następujące dokumenty ( oryginały dokumentów do wglądu) : 
 □ 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. Decyzja właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 
ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U.  z 2017r poz 149, )  
 □  właściwe zaznaczyć „X” 
Uwaga: W przypadku nie dołączenia do wniosku wymaganych dokumentów , wniosek nie zostanie rozpatrzony 
 

Opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż  napojów alkoholowych  wnosi się przed wydaniem 
zezwolenia   w kasie  Urzędu Gminy Ciechanów lub na rachunek bankowy Gminy Ciechanów  w 
Banku Spółdzielczym w Płońsku  o/Ciechanów -   
                                                                                  Nr 51 8230 0007 3000 5019 2000 0001 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. Fa-
bryczna 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 instruk-
cji 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 )          

  
 

 


