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       Urząd Gminy Stanisławów 

       ul. Rynek 32 

       05-304 Stanisławów 

 

 
 

OŚWIADCZENIE 
W związku z art. 11

1
 ust. 2-9 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 

2018 r. poz. 2137 z późn.zm.). 
Uprzedzony/na  o odpowiedzialności karnej z art. 233§I kodeksu karnego za fałszywe zeznania,  
oświadczam, że wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku ………. 
w  sklepie / lokalu gastronomicznym/zakładzie 
 

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

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

                                                    (nazwa lokalu, adres) 

                      
 

Lp. Rodzaj napojów alkoholo-

wych 

Nr zezwolenia i jego okres 

ważności 

Wartość sprzedaży alkoholu 

w ……. r. w złotych 

A Do 4,5 % alkoholu oraz piwo   

B Powyżej 4,5 % do 18 %         

alkoholu 

  

C Zawartości powyżej 18 %     

alkoholu 

  

D Ogółem   

 

 
     ..................................................................................................                                                                
 
                                                                      Data i czytelny podpis  przedsiębiorcy  



POUCZENIE 

 
1. Oświadczenie należy złożyć w Urzędzie Gminy Stanisławów wraz z dowodem wnie

 sienia opłaty w kasie Urzędu lub na konto Bank Spółdzielczy w mińsku Mazowieckim 

 oddz.  Stanisławów  Nr  47 9226 0005 0035 0583 2000 0010 

2. Wraz z oświadczeniem należy przedstawić oryginały zezwoleń w celu odnotowania 

 opłaty.  

3.  Wartość sprzedaży – kwota należna  sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe z 

 uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. 

4. Opłata wnoszona jest w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech 

 równych ratach w terminach: do 31 stycznia, do 31 maja, do 30 września danego 

 roku . 

5. Wartość sprzedaży należy obliczać oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alko -

 holowych. 

6. Opłaty za korzystanie z zezwolenia: 

 

  A. do 4.5% alkoholu oraz piwa: 

-  jeśli wartość sprzedaży w ciągu roku wynosi do    37,500 zł     - opłata wynosi 525,00 

-  jeśli wartość sprzedaży w ciągu roku przekracza  37,500      - opłata stanowi 1,4% 

    ogólnej wartości sprzedaży 

           

  B. powyżej 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa) 

 - jeśli wartość sprzedaży w ciągu roku wynosi do     37,500 zł    - opłata wynosi 525,00 

- jeśli wartość sprzedaży w ciągu roku przekracza   37,500     - opłata stanowi 1,4% 

   ogólnej wartości sprzedaży 

             

C. powyżej 18% alkoholu 

 - jeśli wartość sprzedaży  w ciągu roku  wynosi do     77,000   - opłata  wynosi 2.100,00   

 - jeśli wartość sprzedaży w ciagu roku przekracza    77,000   - opłata stanowi 2,7%                      

ogólnej wartości sprzedaży 

 

7.  W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności  opłaty dokonuje się w wysokości 

proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia. 
8.   Przedsiębiorca obowiązany jest w terminach do dnia 1 lutego, 1 czerwca, 1 października   

okazać w hurtowni zaopatrującej go w napoje alkoholowe  zaświadczenie potwierdzające 

dokonanie opłaty. 

9. W przypadku niezłożenia oświadczenia w terminie do 31 stycznia lub niedokonania opłaty 

w ustawowych terminach (31 stycznia, 31 maj i 30 września), przedsiębiorca może jeszcze 

dopełnić tego obowiązku w terminie 30 kolejnych dni wraz z jednoczesnym dokonaniem 

dodatkowej opłaty  w wysokość to 30 % rocznej opłaty za korzystanie z zezwoleń. 

10. W przypadku niezłożenia oświadczenia lub niedokonania opłaty w ustawowych terminach 

zezwolenie wygasa, a przedsiębiorca może wystąpić o nowe zezwolenie po 6 miesiącach 

od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia. 
11. W przypadku przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu o wartości sprzedaży 

alkoholu, zezwolenie cofa się a przedsiębiorca może wystąpić z wnioskiem o nowe ze-

zwolenie po upływie 3 lat. 
 

Administratorem danych osobowych podanych we wniosku jest Wójt Gminy Stanisławów 

z siedzibą przy ul. Rynek 32 w Stanisławowie. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: 

iod@stanislawow.pl. Dane osobowe są przetwarzane w celu pobrania opłaty na podstawie prze-

pisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2016 r. 

poz. 487 z późn. zm.) oraz w celach archiwizacyjnych przez okres wynikający z przepisów 

ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r, 

poz. 217 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy. Podanie danych jest obowiąz-

kowe. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprosto-

mailto:iod@stanislawow.pl


wania oraz – w zakresie wynikającym z treści art. 17 i 18 RODO
1
 - usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administrator danych 

osobowych nie przetwarza danych osobowych w sposób opierający się wyłącznie na zautomaty-

zowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. Dane osobowe zawarte postanowieniu nie będą 

udostępniane innym odbiorcom. 
 

 

 

 

         ……………………………….. 

    podpis  wnioskodawcy 

 

                                                  

 

                                                 
1
 RODO- Rozporządzenie 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 szczególnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L 119  

z 4.05.2016, str. 1) 


