Przedsiębiorca:

Chełmek, dnia ......................................

….......................................
( nazwisko i imię/ nazwa i forma prawna)

….......................................
Siedziba i adres przedsiębiorcy
......................................................
......................................................
Do Burmistrza Chełmka
WNIOSEK
o wydanie zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych
przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży ( gastronomia )
1. Wnioskuję o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
a/ do 4,5 % zawartości alkoholu oraz na piwo,*
b/ pow.4,5% - 18 % zawartości alkoholu / z wyjątkiem piwa/,*
c/ pow.18 % zawartości alkoholu*
Dla punktu gastronomicznego zlokalizowanego w budynku;
w budynku mieszkalnym, mieszkalnym niezamieszkałym, niemieszkalnym, mieszkalno-użytkowym (podkreślić właściwy)

…...................................................................................................................................................
( dokładny adres placówki)

2. Placówka nowo uruchamiana*
kontynuacja działalności *
zmiana Przedsiębiorcy w istniejącej placówce *
3. Deklarowany czas sprzedaży napojów alkoholowych od godz. …............... do godz. …........
4. Powierzchnia sprzedażna punktu wynosi …............m2
5. Adres punktu składowania napojów alkoholowych ( magazynu dystrybucyjnego)
…..............................................................................................................................................
6. Numery w rejestrze przedsiębiorców (KRS) lub ewidencji działalności gospodarczej (NIP)
…..............................................................................................................................................
7. Przedmiot prowadzonej działalności.: ( zaznaczyć dominujący)
- 5610A - restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
- 5630Z – przygotowanie i podawanie napojów

8. Telefoniczny nr kontaktowy z placówką …...............................................................................
9. Dane pełnomocników …..........................................................................................................
( imię i nazwisko adres zamieszkania)

•

zaznaczyć właściwe

•
Załączniki:
1. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów
alkoholowych.
2. Pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt
sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.
3. Decyzja PPIS w Oświęcimiu o zatwierdzeniu 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 2018 r
poz. 1541 i 1669).
4. Pełnomocnictwo opłacone opłatą skarbową – w przypadku ustanowienia pełnomocnika.
Opłata skarbowa za pełnomocnictwo wynosi 17 zł.
Oświadczenie
Pouczony o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2018
poz. 1600 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 z późn. zm.) a w szczególności:
·że punkt sprzedaży nie jest usytuowany w miejscach objętych zakazem ustawowym (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,
- w obiektach zajmowanych przez organy wojskowe i spraw wewnętrznych, jak również w rejonie
obiektów koszarowych i zakwaterowania przejściowego jednostek wojskowych,
- w ośrodkach szkoleniowych oraz w domach wypoczynkowych (dot. alkoholu kat. C)
· że punkt sprzedaży nie jest usytuowany w miejscach wymienionych w uchwale Nr XLI/384/18 Rady Miejskiej w
Chełmku z dnia 26 czerwca 2018r. oraz w uchwale Nr XXIX/253/2013 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 16 maja
2013 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

…………….………………………………………………...

czytelny podpis wnioskującego o zezwolenie

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
PRZEZ GMINĘ CHEŁMEK
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia 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) informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Chełmka z siedzibą w Chełmku ul. Krakowska
11 e-mail: urzadmiejski@chelmek.pl tel.33 844 90 00 fax 33 844 90 19
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych. Z inspektorem możesz się kontaktować , e-mail:
iod@chelmek.pl lub pisemnie na adres Administratora
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu;
- prowadzenia postępowania o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- przeprowadzania kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń,
- przeprowadzenia weryfikacji danych zawartych w oświadczeniach o wartości sprzedaży alkoholu
4. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie na podstawie przepisów prawa tj. ustawy o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.)

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 36 miesięcy licząc od 1 stycznia kolejnego roku
kalendarzowego po zakończeniu sprawy.
6. Pani/ Pana dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich
przetwarzania na podstawie przepisów prawa.
7. Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
8. Pani/Panu przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych;
–

prawo dostępu do twoich danych osobowych

–

prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych

–

prawo żądania uzupełnienia nie komletnych danych osobowych

–

prawo do żądania ograniczenia Twoich danych osobowych

–

prawo do wycofania zgody

Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną
danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych.

