
Stalowa Wola, dnia ………………… 

………………………………………….…………………… 

……………………………………………………….……… 

……………………………………………….……………… 

……………………………………………………….……… 

…………………………………………………………….… 

oznaczenie przedsiębiorcy, imię i nazwisko, siedziba i adres 

w przypadku spółki cywilnej imiona i nazwiska wszystkich wspólników  

ich adresy zamieszkania,  

NIP lub nr w rejestrze przedsiębiorców zarejestrowanych w KRS 

tel. kontaktowy 

 

 

PREZYDENT MIASTA 

      STALOWEJ WOLI 

 

WNIOSEK 

o wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych:  

 

□ zawierających do 3,5% alkoholu (dotyczy imprez masowych) 

□ zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa 

□ zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) 

□ zawierających powyżej 18% alkoholu 

 

W czasie trwania Imprezy pod nazwą:………………………………………………………….…….….. 

Miejsce sprzedaży: ……………………………………………………………………………...….….… 

Organizator Imprezy: ……………………………………………………………………………….…… 

Zezwolenie na dzień/dni: ………………………………………………………………………….…..… 

Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za sprzedaż: ………………………………………………..…. 

 

Oświadczam, że powyżej opisana impreza: (właściwe zaznaczyć x)  

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

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

□ podlega przepisom ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, z tym, 

że alkohol będzie sprzedawany w wydzielonej, ogrodzonej strefie gastronomicznej 

towarzyszącej imprezie masowej 

 

Załączniki (zaznaczyć x przy dołączonym do wniosku dokumencie):  

□ zezwolenie na sprzedaż bądź sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w innym stałym 

punkcie wraz z dowodem potwierdzającym dokonanie opłaty za korzystanie z zezwoleń 

□ zgoda władającego terenem/lokalem na organizację imprezy z aprobatą dla sprzedaży napojów 

alkoholowych 

□ szczegółowy program imprezy podpisany przez organizatora 

□ plan rozmieszczenia punktów sprzedaży napojów alkoholowych w miejscu organizowanej 

imprezy (mapka/szkic) podpisany przez organizatora 



□ pełnomocnictwo z dowodem opłaty skarbowej w wysokości 17 zł  

 

Oświadczenie 

 

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

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 oraz przepisy uchwał Rady Miasta Stalowej Woli 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

(dotyczy osób fizycznych) 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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) informujemy, że administratorem, czyli podmiotem 

decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe, jest Prezydent Miasta Stalowej 

Woli z siedzibą ul. Wolności 7, 37-450 Stalowa Wola. 

 

Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane przez nas w związku z wszczętym na Pani/Pana wniosek 

postępowaniem w sprawie wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 

 

Informujemy, że: 

1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia zezwoleń, a następnie będą 

przechowywane u nas przez co najmniej 3 lata, po czym mogą ulec zniszczeniu. W przypadku 

decyzji odmawiającej wydania Pani/Panu zezwoleń, Pani/Pana dane osobowe będą 

przechowywane u nas przez 3 lata od daty prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy. 

2. Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich 

sprostowania, ograniczenia przetwarzania. 

3. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana 

danych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter 

obowiązkowy. 

5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości uzyskania zezwolenia na sprzedaż 

napojów alkoholowych. 

6. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi przepis prawa: ustawa 

z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

 

Ponadto ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych 

z Pani/Pana szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Urzędu Miasta Stalowej Woli: 

adres e-mail: iod@stalowawola.pl 

adres pocztowy: ul. Kwiatkowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola 

 

 

…………………….......................................                                          …………………………………… 
    (czytelny podpis wnioskującego o zezwolenie)                                                         (czytelny podpis organizatora imprezy)  
 

mailto:iod@stalowawola.pl

