
                                                                                         Nowa Ruda,   ................................................

                                                 Burmistrz Miasta Nowa Ruda

Wniosek

o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych:

1. Oznaczenie rodzaju zezwolenia:

□ Detal - sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży
□ Gastronomia - sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia
    w miejscu sprzedaży

□ A - zawierających do 4,5% alkoholu oraz na piwo
□ B - zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa)
□ C - zawierających powyżej 18% alkoholu

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

................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko przedsiębiorcy / nazwa)

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

…............................................................................................................................................................
(siedziba i adres - w przypadku osób fizycznych, w tym wspólników spółki cywilnej - adres/y/ zamieszkania)

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

3. Pełnomocnik:  ...................................................................................................................................

…...........................................................................................................................................................
(imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu*)

W przypadku ustanowienia  pełnomocnika do wniosku należy dołączyć dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej,
zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1044).

4. Numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile przedsiębiorca

    taki numer posiada : ………………..…………………………………………………………...

5. Numer identyfikacji podatkowej – NIP przedsiębiorcy:  …........................................................

…............................................................................................................................................................
(w przypadku spółki cywilnej należy podać nr NIP spółki oraz nr NIP wszystkich wspólników spółki)
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6. Numer telefonu kontaktowego*: …...............................................................................................

7. Przedmiot działalności gospodarczej: …........................................................................................

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

(rodzaj punktu np. ogródek, stoisko handlowe, stoisko gastronomiczne)

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

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

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

9. Organizator imprezy: ......................................................................................................................

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

10. Lokalizacja punktu sprzedaży napojów alkoholowych: ............................................................

................................................................................................................................................................
(np. adres, numer stoiska, działka, obręb, rejon ulic, położenie w odniesieniu do innych obiektów)

11. Wnioskowany okres ważności zezwolenia (do 2 dni): od dnia ...................................................

      do dnia ...............................................   w godzinach od  ............................ do ..............................

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

13. Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej – nadzorującej sprzedaż napojów alkoholowych:

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

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

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

                                                       ……….............................................................................................
                                                                                                             czytelny podpis(y) przedsiębiorcy(ów) lub pełnomocnika(ów)**

* Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
   27  kwietnia 2016r.   (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 )  wyrażam zgodę  na przetwarzanie
   przez Wydział Organizacyjny i Kadr Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie moich danych
   osobowych w celach kontaktowych. 

                                                                         ……………………...……...............................................................................................
                                                                                        czytelny podpis(y) przedsiębiorcy(ów) lub pełnomocnika(ów) wyrażającego(cych) zgodę**

*    Dane fakultatywne – wnioskodawca nie musi ich podawać, choć ich podanie może ułatwić kontakt z
       wnioskodawcą  w celu rozpatrzenia wniosku i załatwienia sprawy. 
**  W przypadku prowadzenia działalności na podstawie umowy spółki cywilnej – podpisy wszystkich wspólników.

Pouczenie o dokumentach wymaganych do złożenia wniosku – na stronie 3 wniosku.
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P O U C Z E N I E

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 (obiektu), na którym ma być zlokalizowany punkt

sprzedaży napojów alkoholowych,
3) szkic sytuacyjny terenu z naniesionym punktem sprzedaży napojów alkoholowych,
4) kserokopię posiadanego aktualnego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie

stałym wraz z kserokopią potwierdzającą uiszczenie opłaty za korzystanie z zezwolenia – dot.
przedsiębiorców posiadających  zezwolenia  na  sprzedaż  napojów alkoholowych  poza  miastem
Nowa Ruda,

5) pisemne pełnomocnictwo – w przypadku działania przez pełnomocnika. 

2. Wniosek  należy  złożyć  z  kompletem  załączników  (oryginały  dokumentów  do  wglądu),  co  najmniej
1  miesiąc przed  planowanym  terminem  imprezy  –  planowanym  rozpoczęciem  sprzedaży  napojów
alkoholowych.

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

Podstawa prawna: art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn.zm.).

4. Jednorazowe  zezwolenie  na  sprzedaż  napojów  alkoholowych  wydawane  jest  na  okres do  2  dni
przedsiębiorcom  posiadającym zezwolenia  na  sprzedaż  alkoholu  w stałych  punktach  sprzedaży  lub
podczas organizacji przyjęć oraz jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych.

5. Opłata za jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – podstawa prawna: art. 181  ust 3
     ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 487 z późn.zm.)   

      -  za zezwolenie typu A – napoje zawierające do 4,5% alkoholu oraz na piwo – 43,75 zł
   -  za zezwolenie typu B – napoje zawierające powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – 43,75 zł

      -  za zezwolenie typu C – napoje zawierające powyżej 18% alkoholu – 175,00 zł 

   Opłatę za korzystanie z zezwolenia  należy wnieś przed wydaniem zezwolenia na rachunek bankowy Urzędu:
   Nr rachunku bankowego:  Urząd Miejski w Nowej Rudzie
                                              Gospodarczy Bank Spółdzielczy Radków z/s w Nowej Rudzie

                                              Nr rachunku:    90 9536 0001 2001 0010 7868 0001 
                                              (z dopiskiem: opłata za wydanie jednorazowego zezwolenia + wpisać nazwę i termin
                                               imprezy )

6. Do  dokumentu  stwierdzającego  udzielenie  pełnomocnictwa należy  dołączyć  dowód  zapłaty  opłaty
skarbowej w wysokości  17,00 zł.  Opłatę skarbową należy wnieść na rachunek bankowy Urzędu podany
jak wyżej. Z opłaty skarbowej 17,00 zł zwolnione są pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu,
zstępnemu lub rodzeństwu.

Podstawa prawna:  art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1044.).

                                                                                                       

KLAUZULA INFORMACYJNA

  INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Nowa Ruda z siedzibą

    ul. Rynek 1  57-400 Nowa Ruda; 
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2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest w następujący sposób:  listownie na adres:

    ul. Rynek 1, 57-400 Nowa Ruda,    przez e-mail:   iod@um.nowaruda.pl,    telefonicznie: 

    (74) 872 03 15   lub   (74) 872 03 00;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu na

    podstawie:

    a) art. 6 ust. 1 lit. a, c, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia

        2016 r.;   

               b) ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu

        alkoholizmowi (tj. Dz.U. z 2016r. poz. 487 z późn.zm.);

    c) ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2017r.

         poz. 1257 z późn.zm.);      

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania

    danych osobowych na podstawie przepisów prawa; 

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do chwili realizacji zadania, do którego dane

    osobowe zostały zebrane a następnie w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z

    instrukcją kancelaryjną;

6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich

    sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec

    przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym

    momencie*;

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu

    Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;

8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne.

*  Prawo  żądania  od  administratora   usunięcia  lub  ograniczenia  przetwarzania,   wniesienia

sprzeciwu wobec przetwarzania  nie jest możliwe jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa

się z przepisu prawa.

                                                     ……………………….……...............................................................................................
                                                                                                             data i czytelny podpis(y) przedsiębiorcy(ów) lub pełnomocnika(ów)
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