
 
 
Dobrzeń Wielki, dn. ........................... 

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

……………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………….. 
            (imię i nazwisko lub nazwa przedsiębiorcy) 
 

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

……………………………...................................... 
(adres zamieszkania przedsiębiorcy lub siedziba przedsiębiorcy) 

 
                     

        nr telefonu  stacjonarnego                                   nr  telefonu komórkowego 

 

 
OŚWIADCZENIE 

o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok  ……… 
 

w punkcie sprzedaży przy ul. ………………………………………….. w ……………………………………… 

 
działając na podstawie art. 111 ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 2277 ) świadom 
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań (art. 233 § 1 Kodeksu karnego)  

 
oświadczam, że wartość sprzedaży brutto poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych1 

wynosiła: 
 
A. do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa                                      _____________________ zł _____ gr 
  
B. powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyj. piwa)          _____________________ zł _____ gr      
 
C. powyżej 18% zawartości alkoholu                                                _____________________ zł _____ gr   
 
Powyższe dane zostały złożone zgodnie ze stanem faktycznym na podstawie prawidłowo i rzetelnie 
prowadzonej ewidencji księgowej ze świadomością konsekwencji prawnych za podanie niezgodnych 
z prawdą danych. 
 
Podanie nieprawdziwych danych w oświadczeniu skutkuje cofnięciem zezwolenia na podstawie 
art. 18 ust. 10 pkt 5 Ustawy. 

 
 
 
 
 

............................................................  
(podpis przedsiębiorcy) 

 

 

 

                                                 
1 kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe, z uwzględnieniem podatku 
od towarów i usług oraz podatku akcyzowego (art. 2¹ ust. 1 pkt 8 Ustawy) 



POUCZENIE 

Stosownie do przepisów ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi (Dz.U. z 2019r.poz.2277) zwanej dalej ustawą: 

1) Gminy pobierają opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (art. 11
I 
ust. 1 ustawy) 

2) Opłatę za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przedsiębiorca wnosi na rachunek gminy,  
przed wydaniem zezwolenia, w wysokości (art. 11

I 
ust.2 ustawy):  

A. 525 zł na sprzedaż napojów o zawartości do 4,5 % alkoholu oraz piwa, 
B. 525 zł na sprzedaż napojów o zawartości pow. 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa), 
C. 2 100  zł na sprzedaż napojów o zawartości powyżej 18% alkoholu. 

3) Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim  są obowiązani do złożenia do dnia  
31 stycznia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku 
poprzednim (art. 11

I 
ust. 4 ustawy). 

4) Przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży 
napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła (art. 11

I 
ust. 5 ustawy). 

A. 37 500 zł dla napojów o zawartości do 4,5% alkoholu  oraz  piwa – wnosi opłatę w wysokości 1,4 % ogólnej wartości 
sprzedaży tych napojów w roku poprzednim, 

B. 37 500 zł dla napojów do 18% (z wyjątkiem piwa) - wnosi opłatę w wysokości 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych 
napojów w roku poprzednim, 

C. 77 000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu – wnosi opłatę w wysokości 2,7% ogólnej 
wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim. 

5) Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła wyżej 
podanych wartości, wnoszą opłatę w podstawowej wysokości ( art. 11

I 
ust. 2 ustawy - patrz pkt 2 pouczenia); 

6) Opłata za zezwolenia wnoszona jest na rachunek gminy w Banku Spółdzielczym Dobrzeń Wielki na konto nr 90 8895 
0006 2000 0000 2512 0003 lub w kasie Urzędu Gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w całości  
lub w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja, 30 września danego roku kalendarzowego. 

7) Niedopełnienie w terminach obowiązku złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 11
I 
ust. 4 ustawy (pkt 3 pouczenia) 

albo obowiązku wniesienia opłaty w wysokości określonej w art. 11
I 
ust. 2 i 5  ustawy ( patrz pkt 2 i pkt 4 -6 pouczenia), 

skutkuje wygaśnięciem zezwolenia (art.18 ust.12 pkt 5 ustawy). 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn. 27.04.2016 r. informuję, że: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Dobrzeń Wielki z siedzibą: ul. Namysłowska 44, 46-081 

Dobrzeń Wielki 
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem e-mail:  iod.urzad.dobrzenwielki@netkoncept.com 
3. Dane osobowe będziemy przetwarzać w celu przeprowadzania postępowań dotyczących zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych stanowi ustawa z dnia 26 października 1982 r.  
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2019 r. poz. 2277) 

4. Odbiorcami danych osobowych są podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratora oraz Gminna Komisja 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dobrzeniu Wielkim. 

5. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane 
przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.  

6. Posiada Pani/Pan prawo do: 
a) żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych; 
b) sprostowania danych osobowych; 
c) usunięcia danych, gdy: 

 dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, 

 dane przetwarzane są niezgodnie z prawem; 
d) ograniczenia przetwarzania, gdy: 

 osoby te kwestionują prawidłowość danych; 

 przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych; 

 Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, 
których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

e) przeniesienia danych 
f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. 

7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan,  
że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 
z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do przeprowadzania postępowań dotyczących 
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 

9. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 
 

      Przyjmuję do wiadomości: 
 
                                                                                                                ……..………………………………………………… 


