
..............................................................   Gizałki, dnia……………………r. 

………………………………………. 
         /Przedsiębiorca – siedziba/ 

□ – punkt detaliczny  

□ – lokal gastronomiczny 

□ – organizacja przyjęć (catering)*   

   

 

 

O Ś W I A D CZ E N I E 
 
 Zgodnie z art. 111 ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu             

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1119 , ze zm.,) 

o ś w i a d c z a m,  że wartość sprzedaży napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży: 

 

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

/adres punktu sprzedaży/ 

w …….. r. wyniosła: 

 
 

Kat. 
 

Numer zezwolenia 
 

Wartość 

sprzedaży brutto 

Czy zezwolenie 

wygasa  

w ……..r.? 

Wysokość 

opłaty za cały 

rok ……… 

 

Raty 

 

Do 

zapłaty 

 

A 

 

Nr ………………. 

 TAK - ………....... 
              (podać datę) 

  

TAK 

------ 

NIE* 

 

NIE* 

 

B 

 

Nr ………………. 

 TAK - ………....... 
              (podać datę) 

  

TAK 

------ 

NIE* 

 

NIE* 

 

C 

 

Nr ………………. 

 TAK - ………....... 
              (podać datę) 

  

TAK 

------ 

NIE* 

 

NIE* 

 
  Razem do zapłaty: …………………………………. 

 

 

 

……………………………………………………………………. 
                                /podpis i pieczęć składającego oświadczenie/ 

 
Pouczenie: 

a) Zgodnie z art. 18 ust. 10 pkt 5 ustawy dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz.U. z 2021r. poz. 1119 ze zm.) zezwolenie cofa 

się w przypadku przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu o wartości sprzedaży 

napojów alkoholowych w roku poprzednim. 

b) Wartość sprzedaży – kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe, z 

uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. 

 

*- właściwe zaznaczyć 

 

 

 

Urząd Gminy Gizałki 

ul. Kaliska 28 

63-308 Gizałki 

 



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

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz. 1119, ze zm.): 

 

Art. 111  

1. W celu pozyskania dodatkowych środków na finansowanie zadań określonych                            

w art. 41 ust. 1 gminy pobierają opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych, o których mowa w art. 18. 

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) 2100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu. 

3. Opłata, o której mowa w ust. 2, dotyczy przedsiębiorców rozpoczynających działalność 

gospodarczą w tym zakresie. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

9. Wartość sprzedaży należy obliczać oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych. 

 

Zgodnie z art. 18 ust. 12 pkt. 5 ustawy niezłożenie oświadczenia lub niedokonanie opłaty 

w wysokości określonej w art. 111 ust. 2 i 5 w terminach, o których mowa                                

w art. 111 ust. 7  powoduje wygaśnięcie zezwolenia.  

 

Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z przyczyn określonych w art.18 ust. 12 pkt. 5, 

może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie                

6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia. 

 

 

*-właściwe zaznaczyć 

 

 

 

 



KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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, zwanym dalej RODO, 

informuje, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy w Gizałkach 
jest Wójt Gminy z siedzibą w Gizałkach, ul. Kaliska 28, 63-308 Gizałki.  

2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pani Ewa Galińska, tel. 531 641 425, e-mail: 
inspektor@osdidk.pl 

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu uzyskania zezwolenia na sprzedaż napojów 
alkoholowych. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest niezbędność do 
wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, wynikających z przepisów 
Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi ( Dz.U. z 2021, poz. 1119 ze zmianami ), Uchwały Rady Gminy Gizałki nr 
XXXV/194/2018 z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów 
alkoholowych na terenie Gminy Gizałki 

4. Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji działalności Urzędu Pani/Pana 

dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców współpracujących, 

w tym: dostawcom usług technicznych, organizacyjnych i prawnych, umożliwiającym prawidłowe 

zarządzanie oraz realizację zadań statutowych i ustawowych Urzędu Gminy. Dane te powierzane 

są na podstawie i zgodnie  z obowiązującymi przepisami. 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji 

międzynarodowych. 

6. Dane osobowe będziemy przechowywać przez okres zgodny z Rozporządzeniem Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych 

wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,                    

a następnie dla wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów wynikającego z ustawy z dnia 

14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

7. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do 

ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do usunięcia danych – na warunkach 

określonych w RODO, prawo do cofnięcia zgody, w przypadku, gdy podstawą przetwarzania była 

wydana zgoda. 

8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo 

wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych. 

9. Pani/Pana dane są niezbędne, aby wydać zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych. 

Niepodanie tych danych będzie skutkowało niemożliwością zrealizowania złożonego wniosku                    

o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Podanie danych osobowych jest 

obowiązkowe, gdyż wynika ze wskazanych powyżej podstaw prawnych. 

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również nie 

będą wykorzystywane do profilowania. 

 

 

……………………………………… 
                                                                                                                         (data i podpis)  

mailto:inspektor@osdidk.pl

