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 Gorzyce, dnia  ....................................  

WNIOSKODAWCA 

imię nazwisko, nazwa, adres przedsiębiorcy 

……………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………. 

NIP ……………………………………………………………… 

KRS ……………………………………………………………… 

telefon ………………………………………………………… 

WÓJT GMINY GORZYCE 

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA JEDNORAZOWEGO 

Zwracam się z prośbą o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów 

alkoholowych zawierających:  

 do 4,5% alkoholu oraz na piwo  

 od 4,5 %do 18% alkoholu (za wyjątkiem piwa)  

 powyżej 18% alkoholu  

 napoje zawierające nie więcej niż 3,5% alkoholu (dotyczy wyłącznie imprez 

masowych) 

przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży/poza miejscem sprzedaży. 

w dniu/ach  ............................................................  w czasie trwania  ......................................... . 

………………………………………………………………………………………………........................ (rodzaj imprezy) 

 organizowanego przez ………………………………………………………………………………………….................. 

 Impreza odbywać się będzie w: 

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

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

(wpisać dokładny adres miejsca sprzedaży napojów alkoholowych)  
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Pełnomocnik1:  

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

(imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr tel.) 

Osobami odpowiedzialnymi za sprzedaż napojów alkoholowych będą:  

1. ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

(wpisać imię, nazwisko oraz adres zamieszkania)  

Oświadczam, że impreza: 

 podlega 

 nie podlega  

przepisom ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych 

 (Dz. U. z 2019 r. poz. 2171). 

Oświadczenie 

Pouczony o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks 

karny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1950 z późn. zm.) oświadczam, że dane 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 (Dz.U. z 2019 r., poz. 2277 z późn. zm.) oraz przepisy wydanych z jej 

upoważnienia Uchwał Rady Gminy Gorzyce. 

…………………………………………………………………. 

Podpis2 

1 W przypadku ustanowienia pełnomocnika do wniosku należy dołączyć dokument 

stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej, zgodnie 

 z art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 

 z późn. zm.). 

2 W przypadku prowadzenia działalności na podstawie umowy spółki cywilnej – podpisy 

wszystkich wspólników. 
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OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Europejskiego i Rady (U.E) 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) – zostałem poinformowany  

o obowiązku informacyjnym dotyczącym przetwarzania danych osobowych. 

…………………………………………………… 

podpis 


