
                      Łomża, dnia ………..…….……………. 
 
Przedsiębiorca:      
(imię i nazwisko/nazwa i forma prawna) 
 
………………………………………………………….. 
 
Siedziba i adres przedsiębiorcy: 
 
………………………………………………………….. 
 
Nr telefonu kontaktowego*…………...….…………... 
          

       Prezydent Miasta Łomża 
 

 
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 

dla przedsiębiorcy, którego działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy 
zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą 
z nim umowę (catering). 
 
Wnioskuję o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych następujących kategorii1: 
A) o zawartości alkoholu do 4,5 % alkoholu oraz piwo 
B) o zawartości alkoholu powyżej 4,5 % do 18 % ( z wyjątkiem piwa) 
C) o zawartości alkoholu powyżej 18 % 
 
1. Adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego): 
 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
2. Numer(y) w rejestrze przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej: 
(w przypadku CEIDG proszę podać numer/y NIP) 
 
………………………………………………………………………………………………………............... 
 
3. Przedmiot prowadzonej działalności - 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla 
odbiorców zewnętrznych (catering). 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
4. Pełnomocnik – imię nazwisko, adres zamieszkania: 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
5. Wnioskowany okres ważności zezwolenia: 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 

1 niepotrzebne skreślić 
* Dane fakultatywne –  podanie ich jest dobrowolne, ale mogą ułatwić kontakt z wnioskodawcą w celu rozpatrzenia 
wniosku. Podanie ich oznacza wyrażenie zgody wnioskodawcy na ich przetwarzanie przez Urząd Miejski w Łomży 
z siedzibą przy Pl. Stary Rynek 14, 18-400 Łomża, reprezentowany przez Prezydenta Miasta, na podstawie art. 6 
ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. (Dz.Urz. L nr 119 
z 04.05.2016 r., s. 1). 

   
 
                                                                          .......................................................................................................... 
                                                                                         czytelne podpis(y) przedsiębiorcy(ów) lub osoby upoważnionej 



Załącznik: 
1. Pełnomocnictwo z dowodem opłaty skarbowej w wysokości 17 zł, lub pełnomocnictwo notarialne 
– w przypadku ustanowienia pełnomocnika. 
 

 
Oświadczenie 

 
 
Oświadczam, że dane zawarte we wniosku 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 (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 2277), a w szczególności: 
że sprzedaż nie będzie prowadzona w miejscach objętych zakazem ustawowym (art. 14): 
- na terenie szkół oraz innych zakładów i placówek oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych 
i domów studenckich, 
- na terenie zakładów pracy oraz miejsc zbiorowego żywienia pracowników, 
- w miejscach i czasie masowych zgromadzeń, 
- w środkach i obiektach transportu publicznego, 
- w obiektach zajmowanych przez organy wojskowe i spraw wewnętrznych, jak również w rejonie 
obiektów koszarowych i zakwaterowania przejściowego jednostek wojskowych, 
- w ośrodkach szkoleniowych oraz w domach wypoczynkowych (dot. alkoholu kat. C) 
 
 
 
      .......................................................................................................... 
                                                                                         czytelne podpis(y) przedsiębiorcy(ów) lub osoby upoważnionej 


