
 

                                                                                        Ostrówek, dnia ………………………. 

                                                                                  Urząd Gminy w Ostrówku                                                      
===================== 

                Na podstawie art. 18 ust.5 ustawy z dnia 26 października 1982 r.                  

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zgłaszam 

następujące dane do wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  

(właściwe zaznaczyć „x”)   

□ do spożycia w miejscu sprzedaży  □   poza miejscem sprzedaży 

 

1/  …………………………………………………………………………………………………………………………….……………….                                                                                                                      

                        /oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedziby i adres zamieszkania/ 

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

 

 

2/  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..                                                       

           /numer w rejestrze przedsiębiorców w KRS, o ile posiada oraz numer NIP/ 
 

 

3/  ………………………………………………………………………………………………………………………….……………………. 

                                            /przedmiot działalności gospodarczej/ 
 
 

4/  ………………………………………………………………………………………….……….…………………………………………… 

                                           /adres punktu sprzedaży/ 

 

5/  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

                                            /adres punktu składowania napojów alkoholowych/         

 

6/   rodzaj napojów alkoholowych (właściwe zaznaczyć „x”)                      
        □ – do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo, 
        □ – powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa), 
        □ – powyżej 18% zawartości alkoholu 
 
Do wniosku załączam następujące dokumenty: 
 
1/ dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu     stanowiącego punkt 

sprzedaży napojów alkoholowych, 
2/ zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży 

będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, 
3/ decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzenie 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 2017 r. poz.149, z późniejszymi zmianami/. 

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



   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie 

podanym w niniejszym podaniu w celu wydania  zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych, zgodnie z ustawą z dnia 26 października o wychowaniu w 

trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Administratorem danych 

osobowych jest Wójt Gminy Ostrówek. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i 

można je cofnąć w dowolnym momencie. Więcej informacji znajduje się na 

stronie internetowej Urzędu Gminy w Ostrówku www.ostrowek.bip.gmina.pl   

w zakładce Urząd Gminy/polityka bezpieczeństwa danych osobowych(RODO).  

Podstawa prawna: Rozporządzenie 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) 

 

 

                                                                     

Ostrówek, dnia………………….                                                                           

……….……………….………. 

                                                                                                                              /podpis/ 


