
Przedsiębiorca:
(imię i nazwisko/nazwa i forma prawna)

…...........................................................................................

…...........................................................................................

Siedziba i adres przedsiębiorcy:

…...........................................................................................
…...........................................................................................
NIP: …..................................................................................
Telefon: …............................................................................ Kłobuck, dnia.............................

Burmistrz Kłobucka

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ  NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
dla przedsiębiorców, których działalność polega na organizacji przyjęć (catering)

Wnioskuję o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych następujących kategorii (zaznaczyć X)

□ Kategoria A – o zawartości alkoholu do 4,5% oraz piwo
□ Kategoria B - o zawartości alkoholu od 4,5% do 18% oprócz piwa
□ Kategoria C – o zawartości alkoholu powyżej 18%

1. Adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego):
….............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

2. Informacja o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 
(CEIDG) albo numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS)
zaznaczyć odpowiedni kwadrat

  CEIDG      NIP: …..............................................

  KRS NR .............................................

3. Przedmiot prowadzonej działalności (organizacja przyjęć, bankietów, wesel itp. - wymagany nr 
PKD2007- 56.21.Z.
…............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................

4. Pełnomocnik – imię i nazwisko, adres zamieszkania:
…............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

5. Wnioskowany okres ważności zezwolenia ( do 2 lat):
…............................................................................................................................................................................

Załączniki: (zaznaczyć X przy dołączanym do wniosku dokumencie):

1 . Pełnomocnictwo z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł, lub pełnomocnictwo 
        notarialne – w przypadku ustanowienia pełnomocnika.

                                                                                                           ….............................................................
     (czytelny podpis wnioskodawcy)



Zgodnie z przepisami  ustawy z dnia 26 października 1982r. O wychowaniu w trzeźwości  i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
(Dz. U. z 2016 poz. 487 z późn. zm.):

• Zabrania się sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych  (art. 14):
– na terenie szkół oraz innych zakładów i placówek oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych i domów studenckich,
– na terenie zakładów pracy oraz miejsc zbiorowego żywienia pracowników,
– w miejscach i czasie masowych zgromadzeń,
– w środkach i obiektach komunikacji publicznej, z wyjątkiem:

a) wagonów restauracyjnych i bufetów w pociągach w których dopuszcza się sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych do 
4,5% zawartości alkoholu oraz piwa
b) pociągów komunikacji międzynarodowej, w których dopuszcza się sprzedaż, podawanie i spożywanie:

– napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa w wagonach restauracyjnych i bufetach oraz w 
wagonach sypialnych i z miejscami do leżenia,

– napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% alkoholu przy stolikach w wagonach restauracyjnych, w tym 
napojów o zawartości powyżej 18% alkoholu tylko do posiłków,

       c) międzynarodowych portów lotniczych i samolotów komunikacji międzynarodowej, 
       d) statków i portów morskich 
– w obiektach zajmowanych przez organy wojskowe i spraw wewnętrznych, jak również w rejonie obiektów koszarowych i 

zakwaterowania przejściowego jednostek wojskowych,
– zabrania się spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym, z wyjątkiem miejsc przeznaczonych do ich spożycia na 

miejscu, w punktach sprzedaży tych napojów,
– zabrania się sprzedaży, podawania i spożywania napojów zawierających więcej niż 18% alkoholu w ośrodkach szkoleniowych,
– zabrania się sprzedaży i podawania napojów zawierających więcej niż 18% alkoholu w domach wypoczynkowych,
– sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów zawierających więcej niż 4,5% alkoholu może się odbywać na imprezach na 

otwartym powietrzu oraz na stadionach i innych obiektach sportowych tylko za zezwoleniem i tylko w miejscach do tego 
wyznaczonych. 

oraz z  przepisami uchwały Nr 441/XLII/2018 Rady Miejskiej  w Kłobucku z dnia 26.06.2018r.  (Dziennik Urzędowy Województwa 
Śląskiego z dnia 6 lipca 2018r. poz. 4443)



INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1) Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  przetwarzanych  w  Urzędzie  Miejskim 
w Kłobucku jest Burmistrz Kłobucka.

2) Dane  kontaktowe  Inspektora  Ochrony  Danych  w  Urzędzie  Miejskim  w  Kłobucku: 
e-mail: iod@gminaklobuck.pl.

3) Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów ustawy z dnia 26 października 1982 r. o 
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016, poz. 487 z późn. zm) 
oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017, poz.  
1257).

4) Pani/Pana  dane  osobowe  będą  przetwarzane  wyłącznie  w  celu  przeprowadzenia  postępowań 
dotyczących zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

5) Pani/Pana dane  osobowe będą przechowywane  przez okres  zgodny z Rozporządzeniem Prezesa 
Rady  Ministrów  z  dnia  18  stycznia  2011  r.  w  sprawie  instrukcji  kancelaryjnej,  jednolitych 
rzeczowych  wykazów  akt  oraz  instrukcji  w  sprawie  organizacji  i  zakresu  działania  archiwów 
zakładowych,  a  następnie dla  wypełnienia  obowiązku archiwizacji  dokumentów wynikającego z 
ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

6) Ma Pan/Pani prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania.

7) Jeżeli  zaistnieje  podejrzenie,  że  przetwarzanie  Pana/Pani  danych  osobowych  narusza  przepisy 
RODO ma Pan/Pani prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8) Przekazywanie  przez  Burmistrza  Kłobucka  Pani/Pana  danych  osobowych  przetwarzanych  w 
Urzędzie  Miejskim może  nastąpić  wyłącznie  w przypadku,  jeżeli  będzie  to  stanowić  realizację 
obowiązku Administratora, wynikającego z obowiązujących przepisów prawa.

Ja niżej  podpisany/na oświadczam, że  zapoznałem(am) się  z  informacją dotyczącą przetwarzania 
danych osobowych.

…..........................................................
                       Własnoręczny podpis

mailto:iod@gminaklobuck.pl

