
 
Tuczno, dnia ………………………. 

 

Burmistrz Tuczna 
ul. Wolności 6  
78-640 Tuczno 
 

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 
przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży  

 
1. Wnioskuję o wydanie zezwolenia na sprzedaż następujących rodzajów  napojów 

alkoholowych (zaznaczyć X):  

  do 4,5 % zawartości  alkoholu oraz na piwo – kat. A; 

 powyżej 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem  piwa) – kat. B; 

  powyżej 18 % zawartości alkoholu – kat. C. 
 

2. Oznaczenie  przedsiębiorcy:…………………………………………………………….…………………………………. 
 

Adres siedziby:…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
W przypadku ustanowienia pełnomocnika - imię, nazwisko i adres zamieszkania : 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

3. Numer w rejestrze przedsiębiorców  NIP / KRS i NIP: 
 

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

4.  Przedmiot działalności gospodarczej wg PKD 2007 (zaznaczyć X działalność dominującą):  

 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne  (np. kawiarnie, pizzerie ); 

 56.30.Z Przygotowanie i podawanie napojów (np. w barach, piwiarniach, pubach itp.). 
 

Rodzaj prowadzonej działalności: ……………………………………………….……………………………………... 
 

5. Adres punktu sprzedaży napojów alkoholowych:  
 

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

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

Załączniki (zaznaczyć X przy dołączanym do wniosku dokumencie):  
 dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych; 
 pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany 

w budynku mieszkalnym wielorodzinnym; 
 decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu (punktu sprzedaży); 
 w przypadku ustanowienia pełnomocnika - pełnomocnictwo z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł lub 

pełnomocnictwo notarialne. 
 

Oświadczam, że znane mi są przepisy ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r., poz. 2137 z późn. zm.) oraz przepisy wydanych z jej upoważnienia Uchwał Rady Miejskiej w Tucznie, tj.: 
Uchwała Nr XLIV/340/2018 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Miasta 
i Gminy Tuczno miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych ; Uchwała Nr XLIV/339/2018 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 
czerwca 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Tuczno oraz 
Uchwała NR XLIV/341/2018 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów 
alkoholowych na terenie miasta i gminy Tuczno. 

Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku stwierdzenia przez organy kontrolujące niezgodności złożonych we wniosku danych 
ze stanem faktycznym – stwierdzona zostanie nieważność decyzji 
 

 
…………………………………………………  

(czytelny podpis Wnioskodawcy) 
 
tel. kontaktowy ………………………… 



INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
 

Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że: 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: 
 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Tuczna z siedzibą przy ul. Wolności 6, 78-640 Tuczno 
2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miejskim w Tucznie jest Pani Danuta Błażewicz, z którym 

można się kontaktować pod adresem e-mail: inspektor@tuczno.pl lub nr. tel. 67 259 81 83    
3. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu prowadzenia postępowań o udzielenie zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych, przeprowadzenia postępowania w zakresie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z 
zezwoleń, przeprowadzenia weryfikacji danych zawartych w oświadczeniach o wartości sprzedaży napojów 
alkoholowych. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa tj. ustawy  z dnia 14 czerwca 
1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 poz. 2096 z późn. zm) oraz ustawy z dnia 26 
października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U z 2018 poz. 2137 z późn. zm.) 

4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane 
przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u 
Administratora. Pani/Pana dane zostaną udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. 
Odbiorcami danych są podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratora. 

5. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do: 
a. dostępu do swoich danych osobowych; 
b. żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe; 
c. żądania usunięcia danych, gdy: 

 dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, 
 dane przetwarzane są niezgodnie z prawem; 

d. żądania ograniczenia przetwarzania, gdy: 
 osoby te kwestionują prawidłowość danych; 
 przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych; 
 Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, 

których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 
6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu  

Ochrony Danych Osobowych.  
7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do ustalenia opłaty za korzystanie z zezwolenia 

na sprzedaż napojów alkoholowych. 
8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym 

profilowaniu. 
 

                                       
……………………………………………… 

 
                                     data i czytelny podpis(y)* 

 
 
* W przypadku prowadzenia działalności na podstawie umowy spółki cywilnej wymagane są podpisy wszystkich 
wspólników.   

 


