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Urząd Miejski w Łobzie 

ul. Niepodległości 13 

 73-150 Łobez 

 
 

WNIOSEK 

 o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 

 

1. Imię i nazwisko przedsiębiorcy albo nazwa osoby prawnej:  ....................................................................... 

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

Siedziba i adres zamieszkania przedsiębiorcy albo siedziba osoby prawnej: ........................................................... 

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

NIP:................................REGON:....................................PESEL:.................................TEL.:.................................. 

 

2. Pełnomocnik (imię, nazwisko, adres zamieszkania): ......................................................................................... 

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

3. Oznaczenie rodzaju zezwolenia (zaznaczyć właściwe „X”): 

     handel     gastronomia   cateringowe 

                                      „A” – do 4,5 % zawartości alkoholu oraz na piwo, 

                                      „B” – od 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa), 

                                      „C” – powyżej 18 % zawartości alkoholu. 

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

posiada ……………………………………………. . 

5. Przedmiot działalności (nr PKD): ..................................................................................................................... 

6. Wnioskowany okres ważności: od ……………………………..……… do …………...………..…….……. 

7. Dane obiektu, w którym ma być prowadzona sprzedaż napojów alkoholowych (nie dotyczy zezwoleń 

cateringowych): 

a) Adres punktu sprzedaży: ................................................................................................................................ 

b) Powierzchnia punktu sprzedaży ogółem: .............................., w tym części handlowej: .............................. 

c) Typ obiektu (np. budynek wielorodzinny, kiosk, pawilon handlowy, stacja benzynowa itp.): 

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

d) Godziny sprzedaży napojów alkoholowych (od / do) ………………………………..…..………………… 

8. Czy w punkcie była prowadzona sprzedaż alkoholu (nie dotyczy zezwoleń cateringowych), 

(zaznaczyć właściwe „X”): 

 placówka nowo uruchamiana 

 kontynuacja działalności   

 zmiana przedsiębiorcy w istniejącej placówce 

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

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

verte 
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Do wniosku o wydanie zezwolenia należy dołączyć następujące załączniki (oryginały dokumentów do wglądu):  
1. dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu, stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych; 

2. pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany 

w budynku mieszkalnym / wielorodzinnym; 

3. decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy 

z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1252 z późn. zm.); 

4. pełnomocnictwo z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł lub pełnomocnictwo notarialne - w przypadku 

ustanowienia pełnomocnika. 
 

10. Oświadczam, że wnioskowany punkt nie koliduje z art. 14 ust. 1 Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu 

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 z późn. zm.), który brzmi: 
 

Zabrania się sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych: 

1. na terenie szkół oraz innych zakładów i placówek oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych i domów studenckich; 

2. na terenie zakładów pracy oraz miejsc zbiorowego żywienia pracowników; 

3. w miejscach i czasie masowych zgromadzeń; 

4. w środkach i obiektach transportu publicznego, z wyjątkiem: 

a) wagonów restauracyjnych i bufetów w pociągach komunikacji krajowej, w których dopuszcza się sprzedaż, podawanie 

i spożywanie napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa, 

b) pociągów komunikacji międzynarodowej, w których dopuszcza się sprzedaż, podawanie i spożywanie: 

 napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa w wagonach restauracyjnych i bufetach 

oraz w wagonach sypialnych i z miejscami do leżenia, 

 napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% alkoholu przy stolikach w wagonach restauracyjnych,  

w tym napojów o zawartości powyżej 18% alkoholu tylko do posiłków, 

c) międzynarodowych portów lotniczych i samolotów komunikacji międzynarodowej, 

d) statków i portów morskich; 

5. w obiektach zajmowanych przez organy wojskowe i spraw wewnętrznych, jak również w rejonie obiektów koszarowych 

i zakwaterowania przejściowego jednostek wojskowych. 
 

11. Oświadczam, że usytuowanie punktu sprzedaży spełnia wymogi określone w § 3 Uchwały NR XLIV/344/2018 Rady Miejskiej 

w Łobzie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na 

terenie Gminy Łobez oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, który brzmi: 

1.  Określa się następujące zasady usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Łobez: 

1) punkty sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Łobez nie mogą być usytuowane w odległości 

mniejszej niż: 

a) w przypadku sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży - 50 metrów 

od obiektów chronionych, 

b) w przypadku sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży - 20 metrów 

od obiektów chronionych; 

2) przez obiekty chronione rozumie się: 

a) szkołę wszystkich typów oraz inną placówkę oświatowo - wychowawczą, 

b) obiekt sakralny należący do kościoła któregokolwiek z wyznań, 

c) obiekt podmiotu wykonującego działalność leczniczą, 

d) obiekt ośrodka lub poradni leczenia uzależnień. 

2.  Odległość, o jakiej mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, mierzy się ciągiem komunikacyjnym od drzwi wejściowych przeznaczonych 

dla klientów punktu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych do drzwi wejściowych obiektu chronionego wymienionego 

w ust. 1 pkt 3, a w przypadku, gdy obiekt chroniony jest ogrodzony, mierzy się ciągiem komunikacyjnym od drzwi 

wejściowych przeznaczonych dla klientów punktu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych do bramy w ogrodzeniu 

stanowiącej wejście na teren, na którym znajduje się obiekt chroniony wymieniony w ust. 1 pkt 3. 

3.  Przez ciąg komunikacyjny należy rozumieć najkrótszy możliwy dystans jaki należy pokonać od drzwi wejściowych 

przeznaczonych dla klientów punktu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych do drzwi wejściowych obiektu 

chronionego wymienionego w ust. 1 pkt 3, a w przypadku, gdy obiekt chroniony jest ogrodzony, od drzwi wejściowych 

przeznaczonych dla klientów punktu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych do bramy w ogrodzeniu stanowiącej 

wejście na teren, na którym znajduje się obiekt chroniony wymieniony w ust. 1 pkt 3, bez napotykania naturalnych 

bądź sztucznych przeszkód i zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. 
 

12. Oświadczam, że: 
 

1.   W ciągu 3 ostatnich lat poprzedzających złożenie wniosku nie odebrano mi zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. 

2.  Nie posiadam orzeczenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej objętej zezwoleniem. 

3.  Znana mi jest ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 
 

Zezwolenie należy odebrać osobiście po przedstawieniu dowodu osobistego. 

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

               miejscowość                                                       data                                                                           czytelny  podpis  

      

 
………………………………………………… 

                  pieczęć przedsiębiorcy 

 
* Wniosek złożony bez wymaganych załączników i nieuzupełniony w terminie 7 dni od wezwania, zostanie pozostawiony bez rozpoznania 

Podstawa prawna: art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.). 


