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Bestwina, .................................... 

 
WNIOSEK 

o wydanie jednorazowego zezwolenia                                                       
na sprzedaż napojów alkoholowych 

 
Oznaczenie rodzaju zezwolenia: (zaznaczyć właściwe „X”) 
 

❑ - napoje zawierające nie więcej niż 3,5% alkoholu (dotyczy wyłącznie imprez masowych) 
 

❑ „A”  -  do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo              

❑ „B”  -  powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa)  

❑ „C”  -  powyżej 18% zawartości alkoholu      
 
Oznaczenie przedsiębiorcy: (imię/imiona i nazwisko osoby fizycznej lub nazwa osoby prawnej)  

 
1) ....................................................................................................................................................... 
 
2) ....................................................................................................................................................... 
 
Adres i siedziba przedsiębiorcy: (adres osoby fizycznej lub siedziba osoby prawnej)  

 
1) ....................................................................................................................................................... 
 
2) ....................................................................................................................................................... 
 
Nr tel.            Tel. kom.           e-mail  

                                                                                                                    
Numer w rejestrze przedsiębiorców w KRS, o ile przedsiębiorca taki numer posiada: ........................ 
 
NIP:   1) .....................................     2) .....................................     NIP S.C.: .................................... 

 
Pełnomocnik: (imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr tel., dokument pełnomocnictwa jako załącznik)  
     
........................................................................................................................................................... 
 
........................................................................................................................................................... 

 
Oznaczenie imprezy, podczas której planowana jest sprzedaż: (nazwa i miejsce imprezy) 

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

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

 
Organizowana przez: ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Wnioskowany okres ważności zezwolenia:  ........................................................................................ 

 

Ilość punktów sprzedaży podczas imprezy:  ................................ 

 

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

 

Uwagi: (adres do korespondencji/inne) 

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

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

      

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

                                                                Czytelny podpis(y) i pieczęć imienna przedsiębiorcy(ów) lub pełnomocnika(ów)* 

 
 

* W przypadku prowadzenia działalności na podstawie umowy spółki cywilnej – podpisy wszystkich wspólników. 
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Pouczenie o dokumentach wymaganych do złożenia wniosku – na odwrocie. 

 

 

 
POUCZENIE 

 
 

1. Do wniosku o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych należy 
dołączyć: 

1) pisemną zgodę organizatora imprezy na sprzedaż napojów alkoholowych, 
2) pisemną zgodę właściciela lub zarządcy terenu, na którym ma być zlokalizowany punkt 

sprzedaży napojów alkoholowych, 
3) zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z aktualnym dowodem opłaty za 

korzystanie z zezwolenia – dot. przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów 

alkoholowych poza Gminą Bestwina. 
 

Podstawa prawna: art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 26 października 1982 r.  
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

 

2. Wniosek należy złożyć z kompletem załączników (oryginały dokumentów do wglądu), najpóźniej 
na 14 dni przed planowanym terminem imprezy. Załatwienie sprawy powinno nastąpić nie 
później niż w ciągu 14 dni.   

 
Podstawa prawna: art. 35 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. 

 

3. Wniosek złożony bez wymaganych dokumentów i nieuzupełniony w wyznaczonym terminie, 
nie krótszym niż 7 dni od doręczenia wezwania, zostanie pozostawiony bez rozpoznania.  

 
Podstawa prawna: art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. 

 

4. Od postanowienia wydanego w toku wszczętego postępowania służy stronie prawo złożenia 
zażalenia, jeśli przepisy przewidują możliwość zaskarżenia danego postanowienia (możliwość jest 
wówczas wskazana w treści postanowienia). Od decyzji administracyjnej kończącej wszczęte 
postępowanie służy stronie prawo złożenia odwołania.  

 
Podstawa prawna: art. 141 § 1 i 2, art.  127 § 1 i art. 129 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  

Kodeks postępowania administracyjnego. 
 

5. Niniejsza sprawa nie może być załatwiona milcząco. 
  
Podstawa prawna: art. 122a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. 

 

6. Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane jest na okres do 2 dni 
przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż alkoholu w stałych punktach sprzedaży 
lub zezwolenia kateringowe oraz jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych. 
 
Opłatę za korzystanie z zezwolenia należy wnieść gotówką w kasie Urzędu Gminy lub na rachunek 

bankowy Urzędu nr:  
16 8453 0002 0000 1720 2000 0010 

Bank Spółdzielczy Czechowice-Dziedzice-Bestwina 
 

7. W przypadku ustanowienia pełnomocnika do wniosku należy dołączyć dokument stwierdzający 
udzielenie pełnomocnictwa oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł. Opłatę 

skarbową należy wnieść gotówką w kasie Urzędu Gminy lub na rachunek bankowy Urzędu nr:  
16 8453 0002 0000 1720 2000 0010 

Bank Spółdzielczy Czechowice-Dziedzice-Bestwina 
 

 

Podstawa prawna: art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. 
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INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH  

 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Bestwinie ul. Szkolna 4 

2. Dane kontaktowe: gops.bestwina.pl; tel. 32 215 46 37 

3. Z Inspektorem Danych Osobowych można się skontaktować w sprawach ochrony 

swoich danych osobowych pod adresem e-mail: inspektor@b-biodo.pl           

4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowań związanych 

z zezwoleniami na sprzedaż napojów alkoholowych, przeprowadzenia postępowań                 

w zakresie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń, 

przeprowadzenia weryfikacji danych zawartych w oświadczeniach o wartości sprzedaży 

napojów alkoholowych, wydania zaświadczeń potwierdzajych dokonanie opłaty                     

za korzystanie z zezwoleń na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r.                    

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy z dnia 6 marca 

2018 r. Prawo Przedsiębiorców i ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

postępowania administracyjnego. 

5. Podanie danych osobowych w zakresie określonym przepisami prawa jest 

obligatoryjne. Odmowa podania danych skutkuje niemożliwością realizacji 

postępowania przez Administratora. 

6. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione/udostępnione innym odbiorcom lub 

kategoriom odbiorców danych wyłącznie w zakresie i celach wynikających z 

powszechnie obowiązującego prawa lub zawartych umów powierzenia przetwarzania 

danych na podstawie art. 28 RODO w zakresie wsparcia prawnego, organizacyjnego lub 

informatycznego.  

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. 

8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji 

celów dla których zostały zebrane, a następnie przez okres wynikający z przepisów 

powszechnie obowiązującego prawa dotyczycącego archiwizacji.  

9. Przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, 

sprostowania tych danych, usunięcia po okresach archiwizacji lub prawo ograniczenia 

przetwarzania.  

10. Niektóre z wymienionych praw mogą nie mieć zastosowania lub mogą być 

ograniczone na podstawie RODO lub przepisów szczególnych. Nie przysługuje prawo 

sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych osobowych. Wniosek o realizacje praw 

dostępny jest na stronie internetowej lub w siedzibie administratora.  

11. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa 

Urzędu ochrony Danych Osobowych. 

 

Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości ww. informacje.  

 

 

 

 

 

 

 

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

                           Czytelny podpis(y) i pieczęć imienna przedsiębiorcy(ów) lub pełnomocnika(ów)* 

 
 

 
 

mailto:inspektor@b-biodo.pl

