
                                                                             Gaszowice, dnia ......................................... 

………………………………………….… 

……………………………………….…… 

Oznaczenie przedsiębiorcy - imię i nazwisko / firma  
 

………………………………………….…. 

………………………………………….…. 

Adres/ siedziba przedsiębiorcy   

 

…………………………………………………….. 

                          (NIP/KRS)          WÓJT GMINY GASZOWICE  

Nr telefonu kontaktowego ………………………..                           UL. RYDUŁTOWSKA 2                       
/dobrowolnie – za zgodą składającego oświadczenie/    44-293 GASZOWICE 

         

 
O Ś W I A D C Z E N I E  O  W A R T O Ś C I  S P R Z E D A Ż Y   

N A P O J Ó W  A L K O H O L O W Y C H   
 

 Ja niżej podpisany, na podstawie art. 111 ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r.                               

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r.                         

poz. 2277 z późn. zm.), po zapoznaniu się z art. 18 ust. 10 pkt 5 w/w ustawy oświadczam,                              

że w roku poprzednim to jest w roku ......................... wartość sprzedaży napojów alkoholowych                        

w prowadzonym punkcie sprzedaży:  

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

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

(rodzaj punktu /sklep, lokal gastronomiczny/ oraz dokładny adres) 
wyniosła:  

1) dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa  

............................................... zł, ......... gr  

 (słownie kwota)  

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

2) dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu /z wyjątkiem piwa/    
 

............................................... zł, .......... gr 

(słownie kwota)  

 ......................................................................................................................................... 
3)  dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu 

  ................................................ zł, ......... gr  

(słownie kwota)  

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

   

Oświadczam, że informacje zawarte w ww. oświadczeniu stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 

w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej                                  

konkurencji (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1913) 

 

Prawdziwość powyższych danych stwierdzam własnoręcznym podpisem (w przypadku wykonywania działalności 

gospodarczej na podstawie umowy spółki cywilnej – podpisy wszystkich wspólników).   
                                                                                                               

W przypadku, gdy oświadczenie podpisuje pełnomocnik, należy załączyć stosowny dokument celem 

potwierdzenia właściwego umocowania do wykonanej czynności.  

                                                                                        

 

                                                                                       ………....................................................... 
        (podpis – podpisy) 

    



Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) zwanego dalej „RODO”, 

informujemy, że: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy 

Gaszowice jest Gmina Gaszowice reprezentowana przez Wójta z siedzibą Urzędu przy 

ul. Rydułtowska 2, 44-293 Gaszowice, tel. (32) 43 27 140, e-mail:  ug@gaszowice.pl 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można uzyskać pod                   

adresem e-mail: iod@gaszowice.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji wniosku/żądania na 

podstawie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO). 

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem 

podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub 

stosownych umów podpisanych z Administratorem i przetwarzających dane osobowe 

na jego polecenie. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji 

celu, do momentu przedawnienia roszczeń oraz obowiązkowy okres przechowywania 

dokumentacji, ustalany zgodnie z odrębnymi przepisami. 

6. W zakresie przewidzianym przepisami prawa posiada Pani/Pan prawo do dostępu do 

swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania. 

7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy 

RODO, posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie 

danych spowoduje niemożność realizacji wniosku/żądania.  

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania 

decyzji, w tym profilowania. 

 

 

Oświadczam, że zapoznałem się z powyższą informacją 

 
                                                                                   

     ………....................................................... 
                      (podpis – podpisy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 POUCZENIE 

 
1. Oświadczenie należy złożyć w Urzędzie Gminy Gaszowice do 31 stycznia 2021 roku wraz                          

z dowodem wniesienia opłaty na konto Urzędu Gminy Gaszowice ul. Rydułtowska 2, 44-293 Gaszowice 

Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju o numerze 56 8470 0001 2040 0051 5025 0001  
 

2. Wartość sprzedaży – kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe,                               

z  uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. 

 

3. Wartość sprzedaży za 2020 rok oblicza się odrębnie dla poszczególnych rodzajów napojów 

alkoholowych. 

 

4. Opłaty za cały rok korzystania z zezwolenia: 

a) piwo i alkohole do 4,5 % 
    jeśli wartość sprzedaży w roku wynosi do 37 500 zł – opłata 525 zł 

   jeśli wartość sprzedaży w roku przekracza 37 500 zł – opłata stanowi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży 

b) alkohole od 4,5 do 18% (z wyjątkiem piwa) 
    jeśli wartość sprzedaży w roku wynosi do 37 500 zł – opłata 525 zł 

    jeśli wartość sprzedaży w roku przekracza 37 500 zł – opłata stanowi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży 
c) alkohole powyżej 18%  
    jeśli wartość sprzedaży w roku wynosi do 77 000 zł – opłata 2100 zł 

    jeśli wartość sprzedaży w roku przekracza 77 000 zł – opłata stanowi 2,7% ogólnej wartości sprzedaży 

 

5. Opłaty za zezwolenia przedsiębiorcy wnoszą na rachunek gminy w trzech równych ratach 

w terminach do 31 stycznia, do 31 maja i 30 września lub jednorazowo w terminie do 31 stycznia 

2021 roku. 
 
6. Przedsiębiorcy, których zezwolenia tracą ważność w ciągu roku – wnoszą opłatę jednorazowo 

do  31 stycznia 2021 roku, w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia (wyliczona 

w dniach). 

 

7. Sprzedawca alkoholu zobowiązany jest w terminach do dnia 1 lutego, 1 czerwca, 1 października 

2021 roku okazać w hurtowni zaopatrującej go w napoje alkoholowe dowód potwierdzający dokonanie 

opłaty.  

 
8. W przypadku, gdy przedsiębiorca nie złoży oświadczenia o wartości sprzedaży napojów 

alkoholowych w terminie do 31 stycznia – zezwolenie wygasa jeśli przedsiębiorca nie złoży 

oświadczenia w ciągu dodatkowych 30 dni wraz z jednoczesnym dokonaniem dodatkowej opłaty                   

w wysokości 30% opłaty podstawowej za dany rodzaj zezwolenia. 
 
9. W przypadku, gdy przedsiębiorca nie uiści raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych w terminie do dnia 31 stycznia, 31 maja lub 30 września – zezwolenie 

wygasa jeśli przedsiębiorca nie dokona w terminie 30 dni od daty upływu terminu, opłaty 

powiększonej  o 30% należnej opłaty dla każdego rodzaju zezwolenia. 

 

10. W przypadku niezłożenia oświadczenia o wartości sprzedaży lub niedokonania opłaty w ustalonych 

terminach zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wygasa, a przedsiębiorca może wystąpić   

o nowe zezwolenie po upływie 6 miesięcy.  

 

11. W przypadku przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu o wartości sprzedaży 

napojów alkoholowych – zezwolenie na sprzedaż alkoholu cofa się, a przedsiębiorca może wystąpić 

z wnioskiem o nowe zezwolenie po upływie 3 lat. 
 

12. Przedsiębiorca jest zobowiązany zgłosić organowi zezwalającemu każdą zmianę stanu 

faktycznego i prawnego w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu - w tym oświadczenie 

o likwidacji punktu sprzedaży alkoholu - w terminie 14 dni od dnia powstania zmian. 

W przypadku likwidacji punktu sprzedaży nie obowiązuje 6-cio miesięczny zakaz występowania 

o nowe zezwolenie na sprzedaż alkoholu w tym punkcie.  


