BURMISTRZ MIASTA I GMINY SIEWIERZ
ul. Żwirki i Wigury 16
42-470 Siewierz
EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
WNIOSEK
o wydanie zezwolenia jednorazowego na sprzedaż napojów alkoholowych
Siewierz, dn.

Oznaczenie przedsiębiorcy: imię i nazwisko lub firma

Siedziba i adres przedsiębiorcy
Telefon kontaktowy

1. Oznaczenie rodzaju zezwolenia
„A” zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwo*
„B” zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (za wyjątkiem piwa)*
„C” zawierających powyżej 18% alkoholu*
2. Miejsce sprzedaży:

3. Numer NIP lub KRS przedsiębiorcy:
4. Numer stałego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych:
5. Nazwa organu wydającego stałe zezwolenie:
6. Rodzaj imprezy:
7. Czas trwania imprezy (określić dni i godziny):
8. Nazwisko i imię osoby odpowiedzialnej, pod nadzorem której dokonywana będzie sprzedaż napojów
alkoholowych:
9. Dane pełnomocnika (imię i nazwisko, adres zamieszkania):

10. Oświadczam, że w/w impreza podlega/nie podlega ustawie z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez
masowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1870 z późn. zm.).

…………………………………………
czytelny podpis przedsiębiorcy lub pełnomocnika)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w związku z realizacją ww. wniosku. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am Poinformowany/a o
przysługującym mi prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych
było dobrowolne (http://bip.siewierz.pl/bipkod/18492695)
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Pisemna zgoda organizatora imprezy dot. sprzedaży napojów alkoholowych.

…………………………………………
czytelny podpis organizatora

* właściwe zaznaczyć
Do wniosku należy dołączyć:
1. Kserokopię posiadanego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (oryginał do wglądu).
2. Kserokopia dowodu wpłaty opłaty z tytułu korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (oryginał do wglądu)
Przed wydaniem zezwolenia wnoszona jest opłata na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Siewierz w wysokości 1/12 rocznej opłaty za
poszczególne rodzaje zezwoleń.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w związku z realizacją ww. wniosku. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am Poinformowany/a o
przysługującym mi prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych
było dobrowolne (http://bip.siewierz.pl/bipkod/18492695)
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