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 			URZĄD GMINY SANTOK


  Santok ul. Gorzowska 59, 66-431 Santok       Tel. 95 728 75 24,  fax 95 728 75 11       Adres e-mail: usc@santok.pl     urzad@santok.pl

W N I O S E K
o wydanie jednorazowego
zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

I. Oznaczenie przedsiębiorcy: (imię/imiona i nazwisko osoby fizycznej lub nazwa osoby prawnej) 
 ..............................................…......................................................................................………................

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

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

Numer w rejestrze przedsiębiorców w KRS, o ile przedsiębiorca taki numer posiada: .............……........

NIP: ............................…………..    NIP S.C.: ................…...........…    Nr tel. …………………..………....  
Pełnomocnik: (imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr tel., dokument pełnomocnictwa jako załącznik) 
..............................................................................................................................………..........................
II. Oznaczenie rodzaju zezwolenia (zaznaczyć właściwe x)
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         „A” – do 4,5 % zawartości alkoholu oraz na piwo
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         „B” – od 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa)
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         „C” – powyżej 18 % zawartości alkoholu

III. Oznaczenie imprezy, podczas której planowana jest sprzedaż: (nazwa i miejsce imprezy)
……………………………………………………………………………………………………………………..
Wnioskowany okres ważności zezwolenia: ……………………..……………………………………………
Ilość punktów sprzedaży podczas imprezy: ………………….……………………..………………………..

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

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

Uwagi: (adres do korespondencji/inne)
.................................................................................................................................……........................
...................................................................................................................................…….......................  
………………………….      …..…………….............................................................................................
       Miejscowość i data            Czytelny podpis(y) i pieczęć imienna przedsiębiorcy(ów) lub pełnomocnika(ów)*


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


P O U C Z E N I E

1. Wniosek należy złożyć najpóźniej na 30 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 (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.).
2. Opłatę za wydanie zezwolenia należy wnieść na rachunek bankowy Urzędu Gminy Santok: Bank Spółdzielczy w Santoku  nr 30 8372 0008 0000 0316 2000 0004 przed wydaniem zezwolenia. Opłata zależy od rodzaju alkoholu i wynosi:
a) 43,75 zł za sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% oraz piwa
b) 43,75 zł za sprzedaż napojów alkoholowych od 4,5% do 18% (z wyjątkiem piwa)
c) 175 zł za sprzedaż napojów alkoholowych 18%

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 (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.).
4. Zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych nie wydaje się na punkty sprzedaży, które usytuowane są w odległości mniejszej niż 50 metrów od: 
1) placówek oświatowo-wychowawczych i opiekuńczych, takich jak: szkoły, przedszkola, internaty, żłobki; 
2) budynków kultu religijnego; 
3) cmentarzy; 
4) placówek służby zdrowia - ośrodków zdrowia; 
5) obiektów sportowych oraz placów zabaw dla dzieci zlokalizowanych na terenie publicznym. 
5. 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.
6. 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 na rachunek bankowy Urzędu Gminy Santok: Bank Spółdzielczy w Santoku  nr 30 8372 0008 0000 0316 2000 0004.
Podstawa prawna: art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044)
Na podstawie art. 13 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 
Gmina Santok
Adres: ul. Gorzowska 59 66-431 Santok
Telefon: (95) 728 75 10
2) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
1. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
2. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.
4. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom.
5. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
 - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się  z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

