URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU
Wydział – Centrum Obsługi Mieszkańców

COM-RO-5
Słupsk, dn. ...…….......…….......…

_______________________________________________
Oznaczenie przedsiębiorcy
(imię i nazwisko lub nazwa osoby prawnej)

_______________________________________________
Adres zamieszkania lub siedziba osoby prawnej

NIP:_________________________

REGON:____________________________

PESEL:______________________

TELEFON:__________________________

PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA

WNIOSEK
o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców,
których działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane
w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta w oparciu o zawartą z nim umowę
− grupa „A” - do 4,5% alkoholu oraz piwa
− grupa „B” - powyżej 4,5% do 18% alkoholu, z wyjątkiem piwa
− grupa „C” - powyżej 18% alkoholu

1. Przedmiot działalności gospodarczej wg PKD 2007:__________________________________________
2. Adres punktu składowania napojów alkoholowych:___________________________________________
3. Pełnomocnik strony (o ile został ustanowiony) – imię, nazwisko, adres zamieszkania:
______________________________________________________________________________________

4. Wnioskowany okres ważności zezwolenia _________________________________________________________

.....................................................................…..
(podpis wnioskodawcy)
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URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU
Wydział – Centrum Obsługi Mieszkańców

COM-RO-5

Oświadczenie
Pouczony o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks
karny (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2204 z późn. zm.) oświadczam, że dane zawarte we wniosku i
załącznikach 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 2016 r., poz. 487 z późn. zm.) oraz przepisy wydanej z jej
upoważnienia uchwały Rady Miasta Słupska, a w szczególności:
że sprzedaż nie będzie prowadzona w miejscach objętych zakazem ustawowym (art. 14):
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,
6) w ośrodkach szkoleniowych oraz w domach wypoczynkowych (dot. alkoholu pow. 18%)

………………………………………………………
(czytelny podpis wnioskodawcy)

Urząd Miejski w Słupsku; Plac Zwycięstwa 3; 76-200 Słupsk; tel. (59) 8488300, urzad@um.slupsk.pl
Wydział – Centrum Obsługi Mieszkańców – Plac Zwycięstwa 3; 76-200 Słupsk/nr pokoju 15, tel. (59) 8488307, tel. (59) 8488476, fax. (59) 8488436; e-mail: com@um.slupsk.pl

Wydanie 2 /(05-09-2018)

