
                            
                                             

                                                                                                         Jerzmanowice,dn................................................ 

 

                                                                                                           

 

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

Oznaczenie przedsiębiorcy, a gdy przedsiębiorca jest osobą fizyczną – imię i nazwisko przedsiębiorcy 

 

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

W przypadku spółki cywilnej imiona i nazwiska wszystkich wspólników  

 

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

 

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

Adres siedziby przedsiębiorcy  

 

                                                                                     WÓJT GMINY JERZMANOWICE – PRZEGINIA   

                                                                                          32-048 Jerzmanowice, ul. Rajska 22 

 

OŚWIADCZENIE  

o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok.................... 

w punkcie sprzedaży (sklep, lokal gastronomiczny)* 

 

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

                                                              Nazwa punktu sprzedaży, adres    

 

Na podstawie art. 111 ust.4 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi oświadczam(y), że w prowadzonym punkcie sprzedaży: 

 

wartość sprzedaży napojów alkoholowych wynosiła 

                                

Lp. Rodzaj sprzedawanych  

napojów alkoholowych 

Wartość 

sprzedanych 

napojów 

alkoholowych  

Wartość – słownie złotych  

1 napoje o zawartości  

do 4,5% alkoholu oraz piwa 

Nr zezwolenia................................. 

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

 

 

 

...............................zł 

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

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

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

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

2  

 

 

napoje o zawartości  

powyżej 4,5% do 18%  

alkoholu (z wyjątkiem piwa) 

Nr zezwolenia................................. 

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

 

 

 

 

...............................zł 

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

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

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

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

3 

 

 

napoje o zawartości  

powyżej 18% alkoholu 

Nr zezwolenia................................. 

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

 

 

 

...............................zł 

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

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

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

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

                                                

 

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, tj.: 

cofnięcia zezwolenia na podstawie art. 18 ust. 10 pkt 5 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w 

trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

                                                                                                   

*niewłaściwe skreślić 

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

 

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

                                                                                     Podpis(y) przedsiębiorcy(ów) lub pełnomocnika(ów) 



KLAUZULA RODO  

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (Dz. Urz. UE Nr L z 2016 r. Nr 119, s.1 ze zm.) – dalej: „RODO” informujemy, że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Urząd Gminy Jerzmanowice-Przeginia 

reprezentowany przez Wójta z siedzibą przy ul. Rajskiej 22, 32-048 Jerzmanowice-Przeginia, 

NIP: 513-024-79-83, REGON: 000535043, tel.: 12 38-95-247, e-mail: gmina@jerzmanowice-

przeginia.pl. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo 

skontaktować w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych za 

pośrednictwem adresu e-mail: marcin@informatics.jaworzno.pl lub pisemnie na adres 

Administratora lub telefonicznie: 668416144. 

3. Dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 litera b) RODO, czyli przetwarzanie jest 

niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą oraz art. 6 ust. 1 

lit. c) RODO - przetwarzanie danych wynika z obowiązku ustawowego Administratora w 

związku z przepisami prawa podatkowego i cywilnego oraz zasadami reprezentacji. Dane nie 

będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych 

przepisami prawa. 

4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz po zakończeniu trwania 

takiej umowy w celu pełnego rozliczenia się stron z warunków umowy, w tym do czasu upływu 

terminu przedawnienia się roszczeń z takiej umowy (w zależności od rodzaju umowy – zgodnie 

z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.), a w zakresie rozliczeń z urzędem 

skarbowym przez okres przedawnienia zobowiązań podatkowych, tj. 5 lat od końca roku 

podatkowego, w którym pojawiła się konieczność zapłaty podatku. 

5. Celem przetwarzania danych jest realizacja umowy. Podanie przez Państwa danych jest 

dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości zawarcia umowy. 

6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków 

przewidzianych przepisami prawa. Państwa dane w przypadkach ściśle określonych przepisami 

prawa mogą zostać ujawnione poprzez przesłanie uprawnionym podmiotom. 

7. Dostęp do danych będą miały osoby pracujące i współpracujące z Administratorem danych w 

zakresie realizacji umowy. 

8. Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa dotyczące danych osobowych: 

dostępu do danych osobowych, sprostowania lub uzupełniania danych osobowych, ograniczenia 

przetwarzania danych, usunięcia danych, przeniesienia danych osobowych, prawo do cofnięcia 

zgody w dowolnym momencie, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia 

skargi do organu nadzorczego: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. W celu realizacji wymienionych 

praw należy złożyć pisemny wniosek z wybranym żądaniem.  

9. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane. 

10. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy 

(obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstain i Islandię). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCY 

 

1. Zgodnie z art. 18 ust. 12 pkt. 5 lit. a oraz   ust. 12a ustawy z dnia  26  października 1982r. o   

wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zezwolenie wygasa z upływem 30 dni  

od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 111    

ust. 4, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności  

określonej w ust. 12 pkt 5 lit. a nie złoży oświadczenia wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty  

dodatkowej w wysokości 30% opłaty określonej w art. 111 ust. 2. 

 
2. W przypadku przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu organ zezwalający cofa zezwolenie 

(zezwolenia) – art. 18 ust. 10 pkt 5 ww. ustawy.            
  

 3.Jako wartość sprzedaży napojów alkoholowych należy podać kwotę należną przedsiębiorcy za     

sprzedane napoje alkoholowe, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku     

akcyzowego.                          
 

 4. Wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przedstawiona w oświadczeniu    

stanowi podstawę do naliczenia opłaty rocznej za korzystanie z zezwolenia (zezwoleń) w danym roku 

kalendarzowym – na zasadach określonych w art. 111 ust. 5 i 6 ww. ustawy. 

 

 
 
 

L.p. 

Rodzaj  

Sprzedanych 

napojów 

alkoholowych 

 

Opłata podstawowa pobierana               

w przypadku, gdy wartość 

sprzedaży napojów alkoholowych 

nie przekroczyła progu ustawowego  

Opłata podwyższona pobierana  w 

przypadku, gdy wartość sprzedaży 

napojów alkoholowych przekroczyła 

próg ustawowy  

 

   1 

o zawartości  

do 4,5% alkoholu 

oraz piwa 

przy wartości sprzedaży  

do 37 500 zł – opłata wynosi: 

525 zł  

przy wartości sprzedaży powyżej  

37.500 zł. – opłata wynosi 1,4% ogólnej 

wartości sprzedaży tych napojów w roku 

poprzednim 

   

   2 

o zawartości 

powyżej 4,5% do 

18% alkoholu (z 

wyjątkiem piwa) 

przy wartości sprzedaży  

do 37 500 zł – opłata wynosi: 

525 zł 

przy wartości sprzedaży powyżej 

37 500 zł  – opłata wynosi 1,4% ogólnej 

wartości sprzedaży tych napojów w roku 

poprzednim   

    

   3 

o zawartości 

powyżej 18% 

alkoholu 

przy wartości sprzedaży  

do 77 000 zł – opłata wynosi:  

2100 zł 

przy wartości sprzedaży powyżej  

77 000 zł – opłata wynosi 2,7% ogólnej 

wartości sprzedaży tych napojów w roku 

poprzednim 

   

 

5. Opłatę roczną za korzystanie z zezwolenia (zezwoleń) w danym roku kalendarzowym należy uiszczać 

w trzech równych ratach, w ustawowych, nieprzywracalnych terminach: 

do 31 stycznia, 31 maja i 30 września albo jednorazowo do 31 stycznia danego roku –  art. 111 ust. 

7 ww. ustawy. 

 

 

 Wpłaty należy dokonywać na rachunek gminy: 40 8589 0006 0150 0000 0390 0009  
 

     Zgodnie z art. 18 ust. 12 pkt 5 lit. b oraz ust. 12b ustawy z dnia 26 października 1982r.  o wychowaniu 

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zezwolenie wygasa z  upływem 30 dni od dnia 

upływu terminu dopełnienia obowiązku dokonania opłaty w wysokości określonej w art. 111 ust. 2 

i 5, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od  dnia upływu terminu do dokonania czynności określonej 

w ust. 12 pkt 5 lit. b nie wniesie raty opłaty określonej w art. 111 ust. 2 albo 5, powiększonej o 30% tej 

opłaty.  

 


