
Krzywcza, .............................. 

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

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

imię i nazwisko przedsiębiorcy albo nazwa osoby prawnej 

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

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

adres zamieszkania przedsiębiorcy albo siedziba osoby prawnej 

 

                     
 nr telefonu  tel. kom. 

 

Wójt Gminy Krzywcza  
 

37-755 Krzywcza 36  
 
 

OŚWIADCZENIE 

o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok 2 0 1 9 

 

w punkcie sprzedaży w ………………………………………………………………………. 

 

zezwolenie(a) Nr  ..................................................................................................................................................... 
 

 Na podstawie art. 11
1
 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.) zw. dalej 

Ustawą  
 

oświadczam(y), że wartość sprzedaży brutto napojów alkoholowych 

wynosiła: 

 do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa 

  

 powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) 
 

  powyżej 18% zawartości alkoholu 

 

 

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(y) i pieczęć imienna przedsiębiorcy(ów) lub pełnomocnika(ów)* 

 

 

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. 
 

 

        zł   gr 

        zł   gr 

        zł   gr 



INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 

Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że: 

 

 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), 

Dz.U.UE.L.2016.119.1, informuję, że: 
 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Krzywcza, Krzywcza 36, 

37-755 Krzywcza, kontakt e-mail pod adresem: sekretariat@krzywcza.pl 

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może Pan/Pani 

skontaktować się poprzez e-mail sekretariat@krzywcza.pl lub tel. 606 977 407 lub 

pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można 

skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych 

oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego 

wynikającego z  art. 11¹ ust. 4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277), którym jest złożenie, do dnia  

31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów 

napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c i e ww. 

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

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277) oraz na podstawie 

udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Wójta Gminy Krzywcza 

w zakresie nr telefonu, w celu ułatwienia kontaktu z wnioskodawcą. 

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom 

odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko 

podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, w tym państw trzecich, 

w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres 

wynikający z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym 

i archiwach, rozporządzenia 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 oraz procedur wewnętrznych. 

7. 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. 

8. Pani/Pana dane są niezbędne do realizacji celu załatwienia Pani/Pana sprawy. Niepodanie 

tych danych będzie skutkowało niemożliwością realizacji celu załatwienia sprawy. 

9. Decyzje podejmowane wobec Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane  

w sposób zautomatyzowany, w tym nie zastosujemy wobec nich profilowania. 

 

 

 

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

Oświadczam, że zapoznałem się z powyższą informacją 

 

 

 

 

mailto:sekretariat@krzywcza.pl
mailto:sekretariat@krzywcza.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. 4
1
 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. 11
1
 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. 11
1
 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. 11
1
 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. 


