
........................................................    Zarzecze, dnia .............................. 
        (imię i nazwisko/nazwa przedsiębiorcy) 

 

........................................................     
                 (siedziba i adres)                                                                                          
                    
........................................................     

(numer tel. kontaktowego – za zgodą przedsiębiorcy)                                      Wójt Gminy Zarzecze 

ul. Długa 7  

       37-205 Zarzecze 

 

 

OŚWIADCZENIE 

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

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r., poz. 2277 z późn. zm.) oświadczam, 

że w roku 2020 wartość sprzedaży napojów alkoholowych  

 

w sklepie / lokalu gastronomicznym* .................................................................................................... 

 

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

(nazwa i adres placówki) 

wyniosła: 

 

1. napoje alkoholowe zawierające do 4,5% alkoholu oraz na piwo...............................................zł 

           
2. napoje alkoholowe zawierające powyżej 4,5% do 18% alkoholu ……………………….…….zł 

(z wyjątkiem piwa)        

 
3.   napoje alkoholowe zawierające powyżej 18% alkoholu.............................................................zł 

 

Niniejsze oświadczenie składam uprzedzony(a) o odpowiedzialności wynikającej z art. 18 ust. 10 

pkt 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r., poz. 2277), iż „zezwolenie cofa się w przypadku przedstawienia 

fałszywych danych w oświadczeniu”, co potwierdzam własnoręcznym podpisem 

 

 

 

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

        (czytelny podpis) 
 

Wartość sprzedaży – kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe, 

                                               z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.   

Napój alkoholowy – napojem alkoholowym w rozumieniu ustawy o wychowaniu w trzeźwości 

                                      i przeciwdziałaniu alkoholizmowi jest produkt przeznaczony do spożycia   

                                      zawierający alkohol etylowy pochodzenia rolniczego w stężeniu   

                                      przekraczającym 0,5% objętościowych alkoholu. 

 
* niepotrzebne skreślić          

 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Zarzecze ,ul. Długa 7, 37-205 Zarzecze. 

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z art. 11¹ ust. 4 

ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, którym jest złożenie, do dnia 31 stycznia, 

pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych  

w punkcie sprzedaży w roku poprzednim oraz w celu ułatwienia z Panią/Panem kontaktu w zakresie nr telefonu. 

Przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania; 

ograniczenia przetwarzania; wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania; przenoszenia danych, usunięcia 

danych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli stwierdzi Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO. 
 

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Zarzecze można uzyskać 

poprzez e-mail: rodo.gmina@zarzecze.itl.pl lub telefonicznie na nr tel. (16) 640-12-29 wew. 28 oraz pisemnie na 

adres wskazany wyżej. 

mailto:rodo.gmina@zarzecze.itl.pl


              
Wyciąg z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości  

 i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 

art. 11
1
  

ust. 1 W celu pozyskania dodatkowych środków finansowych na finansowanie zadań określonych 
w art. 41 ust. 1 gminy pobierają opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 
ust. 2 Opłatę, o której mowa w ust. 1, wnosi się na rachunek gminy, przed wydaniem zezwolenia, 
 w wysokości: 
      1)   525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa; 
      2)   525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa); 
      3)   2.100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu. 
ust. 4 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 punkcie sprzedaży w roku poprzednim. 
ust. 5 Opłatę, o której mowa w ust. 1, przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych  
w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim 
przekroczyła: 
      1)   37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa - wnosi  
            w wysokości  1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim; 
      2)   37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) 
            - wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim; 
      3)   77.000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu - wnosi w wysokości  
            2,7%    ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim. 
ust. 6 Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów 
alkoholowych nie przekroczyła wartości, o których mowa w ust. 5, wnoszą opłatę w wysokości 
określonej w ust. 2.  
ust. 7 Opłata, o której mowa w ust. 1, wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku 
kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja 
i 30 września danego roku kalendarzowego. 
ust. 8 W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty, o których mowa w ust. 1-5, 
dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia. 
ust. 9 Wartość sprzedaży należy obliczać oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych. 

 
 
Dodatkowe informacje: 
 
1. W przypadku niezłożenia w terminie do dnia 31 stycznia 2020r. pisemnego oświadczenia 

o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży 
w roku poprzednim, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia 
ww. obowiązku, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania ww. 
czynności nie złoży oświadczenia wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej 
w wysokości 30% opłaty określonej w art. 111 ust 2 ustawy z dnia 26 października 1982r. 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277).  

 
2. W przypadku niedokonania w terminie do dnia 31 stycznia 2020r. opłaty w wysokości 

określonej w art. 111 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277), zezwolenie wygasa 
z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia ww. obowiązku, jeżeli przedsiębiorca 
w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania ww. czynności nie wniesie raty  
opłaty określonej w art. 111 ust. 2 albo 5 ww. ustawy, powiększonej o 30% tej opłaty.  

 
 
Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z ww. przyczyn, może wystąpić z wnioskiem 
o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji 
o wygaśnięciu zezwolenia. 
 
  
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Zarzecze, ul. Długa 7, 37-205 
Zarzecze lub pod nr tel. 640-15-29 


