
 (miejscowość, data) 

Oznaczenie przedsiębiorcy/ów – pieczęć: 

 

NIP:…………………………………………. 

Nr telefonu (pole niewymagane): 

………………………………………………… 

Adres e-mail (pole niewymagane): 

…………………………………………………. 

Oświadczenie 

o  wartości  sprzedaży napojów alkoholowych w roku 2020 w  punkcie  sprzedaży   napojów   

alkoholowych  położonym  w Dzierżoniowie (podać adres punktu sprzedaży): 

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

Uprzedzony o odpowiedzialności  wynikającej z art.  18 ust. 10 pkt 5  i ust. 11 ustawy 

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu  alkoholizmowi  w postaci  cofnięcia  

posiadanych zezwoleń  oraz 3 – letniej karencji w ubieganiu się o ponowne zezwolenia  

na sprzedaż  napojów alkoholowych, na podstawie art. 111  ust. 4 ustawy z dnia  

26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  

(t.j. Dz.U z 2019 r. poz.2277 z późn. zm.) oświadczam, że wartość sprzedaży brutto napojów  

alkoholowych za 2020 r. wyniosła (kwotę należy podać w PLN bez zaokrągleń 

z dokładnością do jednego grosza): 

 do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa:……………………………………………………………….. 

słownie:…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 od 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa):…………………………………….. 

słownie:…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 powyżej 18% zawartości alkoholu:………………………………………………………………………… 

słownie:……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, obowiązani  

są do złożenia do dnia 31 stycznia 2021 r. pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży  

poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku poprzednim i dokonania opłaty. 

Brak złożonego oświadczenia jest przesłanką do wygaszenia zezwolenia. 

W przypadku niedopełnienia tego obowiązku, przedsiębiorca ma możliwość dokonania opisywanej 

czynności w dodatkowym 30-dniowym terminie wraz z jednoczesnym wniesieniem opłaty  



(dodatkowo 30% rocznej „podstawowej” opłaty za korzystanie z zezwolenia) w wysokości określonej 

szczegółowo w przepisie art. 18 ust. 12a ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu  

alkoholizmowi.  

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

Powyższe dane zostały złożone zgodnie ze stanem faktycznym na podstawie prawidłowo  

i rzetelnie prowadzonej ewidencji księgowej ze świadomością konsekwencji prawnych  

za podanie niezgodnych z prawdą danych. 

Czytelny podpis/y  przedsiębiorcy/lub osoby upoważnionej: 

Definicja: 

- wartość sprzedaży - kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe,  

z uwzględnieniem podatku od towaru  i usług oraz podatku akcyzowego (art. 21 pkt 8 ustawy 

o wychowaniu w trzeźwości i  przeciwdziałaniu alkoholizmowi). 

- oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych podpisuje(ą) przedsiębiorca(y), 

któremu wydano zezwolenie. W przypadku złożenia oświadczenia przez pełnomocnika/osobę 

uprawnioną należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, które podlega opłacie skarbowej  

w wysokości 17,00 zł. 

Klauzula informacyjna  

w przypadku zbierania danych osobowych  od osoby, której dane dotyczą 

art. 13 RODO 

Administrator Danych Gmina Miejska Dzierżonów reprezentowana przez Burmistrza Dzierżoniowa  

ul. Rynek 1, 58-200 Dzierżonów tel. 74 645 0800. 

Inspektor Ochrony Danych Kontakt:  Urząd Miasta w Dzierżoniowie, ul. Rynek 1, pok. 22 

tel. 74 645 0808,  e-mail: inspektorodo@um.dzierzoniow.pl 

Cele przetwarzania danych Będziemy przetwarzać Twoje dane w celu: 

1. prowadzenia postępowań w sprawie wydania, cofnięcia, wygaszenia, zmiany 

zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, 

2. realizacji wydania/zmiany zezwoleń na wyprzedaż napojów alkoholowych, 

3. realizacji innych czynności urzędowych związanych z posiadanymi  

zezwoleniami, 

4. weryfikacji i kontroli danych w oświadczeniu o wartości sprzedaży napojów 

alkoholowych. 

Podstawa prawna 

przetwarzania Twoich 

danych osobowych 

Będziemy przetwarzać Twoje dane na podstawie  ustawy  z 26 października 1982 r.  

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy z dnia 14  

czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy z dnia 6 marca 2018 

r. Prawo przedsiebiorców, uchwały Nr XLVII/348/18 Rady Miejskiej Dzierżoniowa  

mailto:inspektorodo@um.dzierzoniow.pl


Administrator Danych Gmina Miejska Dzierżonów reprezentowana przez Burmistrza Dzierżoniowa  

ul. Rynek 1, 58-200 Dzierżonów tel. 74 645 0800. 

z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie  ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na 

sprzedaż napojów alkoholowych  oraz uchwały Nr  XLVII/349/18 Rady Miejskiej 

Dzierżoniowa w sprawie  ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania 

napojów alkoholowych w miejscach publicznych z dnia 27 sierpnia 2018 r. 

Okres przechowywania Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z jednolitego   

rzeczowego wykazu akt dla organów gmin i związków międzygminnych. 

Odbiorcy Twoich danych Twoje dane mogą zostać udostępnione organom władzy publicznej oraz podmiotom 

wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy 

publicznej lub innym uprawnionym podmiotom, w zakresie i celach, które wynikają  

z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. 

Twoje prawa związane z 

przetwarzaniem danych 

osobowych 

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 

- prawo dostępu do swoich danych osobowych, 

- prawo do żądania sprostowania danych osobowych,  

- prawo ograniczenia przetwarzania,  

Prawo wniesienia skargi W przypadku nieprawidłowości przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych, masz 

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych 

osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Informacja 

o konieczności 

podania danych 

Podanie danych jest obowiązkowe. W przypadku niepodania danych nie będzie 

możliwe: 

1. prowadzenie postępowań w sprawie wydania, cofnięcia, wygaszenia, zmiany 

zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, 

2. wydanie/dokonanie zmiany zezwoleń na wyprzedaż napojów alkoholowych, 

3. zrealizowanie innych czynności urzędowych, związanych z posiadanymi  

zezwoleniami, 

4. zweryfikowanie i kontrolowanie danych w oświadczeniu o wartości sprzedaży 

napojów alkoholowych. 

Podanie nr telefonu i adresu e-mail jest dobrowolne i będzie służyło wyłącznie 

ułatwieniu kontaktu 

Czytelny podpis/y przedsiębiorcy(ów) lub pełnomocnika(ów): 


