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z dnia: 30-10-2022      

 

 

 

Cel złożenia:  Nowy wniosek  
Zmiana wpisu / Korekta poprzednio 
złożonego wniosku 

 

 

 
Zmiana wpisu oraz przeniesienie uprawnień wynikających z wpisu w związku  
z następstwem prawnym 

 
 

Podstawa prawna: art. 5, art. 6, art. 8b ust. 1-7 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o wyrobie napojów spirytusowych 
oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1419, z późn. zm.) 

 
CZĘŚĆ I. DANE WNIOSKODAWCY 

 
      4. Siedziba i adres siedziby 

     Kod pocztowy   -       

 

     Poczta  

 

     Miejscowość  

 

     Ulica  

 

     Numer domu   Numer mieszkania     

 

     Województwo  

 

     Powiat  

 

     Gmina  

 

 5. Telefon2  
 

  6.  E-mail2  
 

  7. Adres strony internetowej2  

  

                                                           
1
 O ile wnioskodawca taki numer posiada. 

2
 Pole nieobowiązkowe, przekazanie danych jest dobrowolne i ma na celu ułatwienie komunikacji pomiędzy KOWR a przedsiębiorcą składającym      

wniosek. Niepodanie danych nie ma wpływu na kompletność złożonego wniosku. 

  1. Firma przedsiębiorcy 
 
 
 
 
 
 
                                       
  2. NIP                

                                        
                     
  3. Nr KRS1     
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  8. Adres do doręczeń  
  (wypełnić, jeśli adres jest inny niż w pkt 4) 

 

 

 

 

 

9. Numer w rejestrze działalności w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych prowadzonym przez 
Dyrektora Generalnego KOWR (wypełnić w przypadku, gdy wniosek składany jest w celu zmiany wpisu oraz zgłoszenia 

przeniesienia uprawnień wynikających z wpisu w związku z następstwem prawnym) 

 

 

 

 
10. Zakres aktualizacji (wypełnić w przypadku, gdy wniosek składany jest w celu zmiany wpisu, należy wskazać, które dane 

podlegają aktualizacji) 

 
 

 
CZĘŚĆ II. INFORMACJA O WYKONYWANEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 
 
1. Wskazanie rodzaju działalności lub rodzajów działalności gospodarczej, które będą/są wykonywane (należy 

zaznaczyć x wykonywany rodzaj działalności) 
 

 wyrób napojów spirytusowych, w tym rozlew wyrobionych napojów spirytusowych 

 
lub 

 

  rozlew napojów spirytusowych wyrobionych przez innego przedsiębiorcę  
 

 
 
2. Wskazanie maksymalnej rocznej wielkości wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych w ramach działalności 
gospodarczej, która będzie/jest wykonywana, wyrażonej w litrach alkoholu 100% objętościowych (obj.) 
 

 

 
3. Wskazanie miejsca lub miejsc wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów 
spirytusowych 

 

1. 

 
 
 
 
 



Wniosek o wpis/zmianę wpisu do rejestru działalności w zakresie wyrobu lub rozlewu 
napojów spirytusowych 

 
Strona 3 z 5 

Załącznik Nr 1 do Warunków uzyskania wpisu/zmiany wpisu do rejestru działalności 
w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych 

z dnia: 30-10-2022 

 

 

 

2. 

 

3. 

 
 
 
 
 

 
4.  Działając w imieniu własnym/wnioskodawcy oświadczam, że w dniu złożenia wniosku spełniam/wnioskodawca 
spełnia wskazane poniżej wymagania do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wyrobu lub rozlewu 
napojów spirytusowych, wynikające z przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o wyrobie napojów 
spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 
1419, z późn. zm.): 

 
1) dysponuję/wnioskodawca dysponuje planem zakładu obejmującym w szczególności pomieszczenia produkcyjne, 

magazynowe, socjalne i sanitarne, z zaznaczeniem: 
a) linii technologicznych, 
b) dróg przemieszczania surowców i produktów gotowych, 
c) stanowisk pracy; 

 
2) została wyznaczona osoba odpowiedzialna za kontrolę jakości napojów spirytusowych; 

 
3) obiekty budowlane i urządzenia techniczne przeznaczone do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie 

wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych spełniają wymagania określone w przepisach o ochronie 
przeciwpożarowej, sanitarnych i o ochronie środowiska, co potwierdza posiadane przeze mnie/wnioskodawcę 
zaświadczenie wydane przez: 

1) komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej, 
2)    państwowego powiatowego inspektora sanitarnego oraz 
3)    wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska 

– właściwych ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów 
spirytusowych; 
 
4) posiadam/wnioskodawca posiada tytuł prawny do obiektów budowlanych, w których ma być/jest wykonywana 

działalność gospodarcza w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych; 
 
5) nie jest wobec mnie/wnioskodawcy prowadzone postępowanie egzekucyjne, likwidacyjne lub upadłościowe; 
 

6) (należy zaznaczyć x właściwe) 

 nie byłem/wnioskodawca nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko 
wiarygodności dokumentów, przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko 
obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, lub za przestępstwo skarbowe,  

a przypadku, gdy przedsiębiorca jest: 
 

 osobą prawną – której członek zarządu nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za 

przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi 
gospodarczemu, przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo 
skarbowe; 
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 spółką jawną – której wspólnik nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa 

przeciwko wiarygodności dokumentów, przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, 
przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, lub przestępstwo skarbowe, a w 
przypadku wspólnika będącego osobą prawną – której członek zarządu nie był skazany
prawomocnym wyrokiem sądu za te przestępstwa; 

 

 

 spółką komandytową - której komplementariusz nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za 

przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi 
gospodarczemu, przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, lub przestępstwo 
skarbowe, a w przypadku komplementariusza będącego osobą prawną – której członek zarządu nie 
był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za te przestępstwa; 

 

 spółką komandytowo-akcyjną – której członek zarządu nie był skazany prawomocnym wyrokiem

sądu za przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi 
gospodarczemu, przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, lub przestępstwo 
skarbowe; 

 

 

7) nie zalegam/wnioskodawca nie zalega z należnościami wobec Skarbu Państwa, Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a w przypadku zalegania z należnościami  
z tytułu podatków stanowiących dochód budżetu państwa – jeżeli zostało przyjęte zabezpieczenie, o którym 
mowa w art. 33d § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540,  
z późn. zm.), wykonania decyzji określającej lub ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego, o której 
mowa w art. 52 ust. 3a ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 143,  
z późn. zm.), co potwierdzają zaświadczenia wydane na mój/wnioskodawcy wniosek;   
 

8) dane zawarte we wniosku o wpis/zmianę wpisu do rejestru są kompletne i zgodne z prawdą. 
 

CZĘŚĆ III. OŚWIADCZENIA I ZOBOWIĄZANIA WNIOSKODAWCY  
 

DZIAŁAJĄC W IMIENIU WŁASNYM / W IMIENIU WNIOSKODAWCY3: 
1. Oświadczam, że: 

1) zapoznałem się z Warunkami uzyskania wpisu/zmiany wpisu do rejestru działalności w zakresie wyrobu lub 
rozlewu napojów spirytusowych, informacje oraz dane zawarte w niniejszym wniosku są zgodne ze stanem 
faktycznym. 

2. Zobowiązuję się do: 
1) przestrzegania Warunków uzyskania wpisu/zmiany wpisu do rejestru działalności w zakresie wyrobu lub rozlewu 

napojów spirytusowych, 
2) aktualizacji danych wpisanych do rejestru poprzez złożenie Wniosku o wpis/zmianę wpisu do rejestru (…)  

w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana danych,  
3) przechowywania wszystkich dokumentów niezbędnych do wykazania spełnienia warunków wymaganych 

prawem do wykonywania działalności regulowanej. 

3. Wyrażam zgodę na przeprowadzanie przez KOWR oraz instytucje współpracujące kontroli, w zakresie 
prawdziwości przekazanych danych w niniejszym wniosku oraz kontroli mających na celu dokonanie oceny 
należytego przestrzegania Warunków uzyskania wpisu/zmiany wpisu do rejestru działalności w zakresie wyrobu lub 
rozlewu napojów spirytusowych oraz dotyczących ich przepisów krajowych. 

4. Oświadczam, że wszystkie osoby, których dane osobowe zawarte są w niniejszym wniosku zapoznały się  
z informacją o przetwarzaniu danych osobowych przez KOWR w związku z realizacją zadań wynikających  
z przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie 
oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1419, z późn. zm.) zawartą w pkt 13 
Warunków uzyskania wpisu/zmiany wpisu do rejestru działalności w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów 
spirytusowych. 

 
CZĘŚĆ IV. ZAŁĄCZNIKI 

                                                           
3 Niepotrzebne skreślić 
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Do wniosku dołączam4: 
 
 dowód uiszczenia opłaty skarbowej za dokonanie wnioskowanej czynności urzędowej (dołączyć 

obowiązkowo jeżeli czynność ta podlega opłacie skarbowej);  

 

 dowód uiszczenia opłaty skarbowej od wydanego pełnomocnictwa (dołączyć tylko w przypadku 

podpisywania wniosku przez osobę upoważnioną); 

 
 dokument potwierdzający fakt zaistnienia następstwa prawnego (dołączyć obowiązkowo w przypadku 

następstwa prawnego); 

 
inny dokument (należy wskazać poniżej jaki)

 

 

 
CZĘŚĆ V. ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH KONTAKTOWYCH (jeżeli dane kontaktowe dotyczą osoby 

fizycznej/osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą) - wstawić znak x we właściwym polu 

 
 Wyrażam zgodę  

 

 Nie wyrażam zgody 

 
na przetwarzanie przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa z siedzibą w Warszawie, ul. Karolkowa 30, 01-207 
Warszawa moich danych osobowych oznaczonych w niniejszym formularzu Wniosku o wpis/zmianę wpisu do rejestru 
(…) jako "dane nieobowiązkowe", tj. nr telefonu, adres e-mail, adres strony internetowej, tzn. w zakresie szerszym, niż 
jest to wymagane na podstawie przepisów prawa, w celu ułatwienia i przyspieszenia kontaktu w sprawach związanych z 
realizacją obowiązków wynikających z ustawy z dnia 18 października 2006 r. o wyrobie napojów spirytusowych oraz o 
rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1419, z późn. zm.).  
Podanie danych w zakresie szerszym niż wynika to z przepisów prawa jest dobrowolne, a ich niepodanie nie wpływa na 
proces przyjęcia i rozpatrzenia wniosku. Niepodanie dodatkowych danych może jedynie wydłużyć realizację celu 
wskazanego w treści powyższej zgody. Powyższą zgodę można wycofać w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie 
wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.  
 
 
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 
 
 
 
 

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

                     Miejscowość i data 
Podpis i pieczęć lub czytelny podpis wnioskodawcy  

bądź osoby/ób uprawnionej/ych do jego reprezentowania
5 

                                                           
4
 Zaznaczyć właściwe 

5
 W przypadku, gdy wniosek o wpis/zmianę wpisu do rejestru podpisuje pełnomocnik wnioskodawcy, należy dołączyć do niego stosowne 
pełnomocnictwo oraz potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej z tytułu pełnomocnictwa. 

……………………………………………… 


