
 

       Rząśnia, dnia ……..……………………….……...………………. 

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

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

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

(oznaczenie przedsiębiorcy) 

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

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

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

(aktualny adres korespondencyjny) 

                                                   

         

(telefon kontaktowy przedsiębiorcy) 

OŚWIADCZENIE 

o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku 2020 

w punkcie sprzedaży (sklep, lokal gastronomiczny): 
 

……………………...........………………………………………………………….………………………………………………………………………. 
Nazwa punktu sprzedaży, adres 

 

Na podstawie art. 11 1 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 w prowadzonym 

punkcie sprzedaży: wartość sprzedaży napojów alkoholowych wynosiła 
 

Lp. rodzaj sprzedawanych 

napojów alkoholowych 

 

wartość brutto 

sprzedanych napojów 

alkoholowych 

słownie złotych 

wartość brutto 

 

1. napoje o zawartości 

do 4,5%alkoholu oraz piwo 

- na podstawie zezwolenia: 

Nr............……….............. 

 

 

..….....….…..zł,.….....gr. 

 

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

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

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

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

2. napoje o zawartości powyżej 

4,5% do 18% 

alkoholu (z wyjątkiem piwa) 

- na podstawie zezwolenia: 

 

Nr.........................……... 

 

 

.....…….........zł,….......gr. 

 

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

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

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

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

3. napoje o zawartości powyżej 18% 

alkoholu 

- na podstawie zezwolenia 

 

Nr............................. 

 

 

 

.......…..........zł,.…......gr. 

 

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

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

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

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

 

W oświadczeniu podawana jest rzeczywista wartość sprzedaży, tzn. niezaniżona i niezawyżona zawierająca VAT i 

akcyzę. 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, tj.: cofnięcia zezwolenia na podstawie art. 18 ust. 10 pkt 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o 

wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.   

                         

  ……............................................................................ 
                                                                                    podpis przedsiębiorcy lub osoby odpowiedzialnej za działalność                                                                                                                                        

przedsiębiorcy ( pełnomocnika) 
 

 

 



 

INFORMACJE dla PRZEDSIĘBIORCY 

 

1. W celu pozyskania dodatkowych środków na finansowanie zadań określonych w ustawie z  dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości    i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (tekst jednolity  Dz. U. z 2019 r., poz. 2277) gminy pobierają opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.  

 

2.  Opłaty za cały rok korzystania z zezwolenia: 

A. napoje alkoholowe do 4,5% zawartości alkoholu oraz  piwo 

- jeżeli wartość sprzedaży w roku 2020 wynosi do 37 500 zł – uiszcza się opłatę podstawową                                                                       
  w wysokości  525 zł;  

- jeżeli wartość sprzedaży w roku 2020 przekracza 37 500 zł - opłata wynosi 1,4% ogólnej wartości    
  sprzedaży; 

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

- jeżeli wartość sprzedaży w roku 2020 wynosi do 37 500 zł - uiszcza się opłatę podstawową                                          
  w wysokości 525 zł;  

- jeżeli wartość sprzedaży w roku 2020 przekracza 37 500 zł - opłata wynosi 1,4% ogólnej wartości    
  sprzedaży; 

C. napoje alkoholowe powyżej 18% zawartości alkoholu 

- jeżeli wartość sprzedaży w roku 2020 wynosi do 77 000 zł  - uiszcza się opłatę podstawową                                        
  w wysokości  2100 zł; 

- jeżeli wartość sprzedaży w roku 2020 przekracza 77 000 zł  - opłata wynosi 2,7% ogólnej wartości  
  sprzedaży; 

3. Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2020  są zobowiązani do złożenia do dnia 31 stycznia 2021 roku pisemnego oświadczenia o wartości 

sprzedaży poszczególnych rodzajów  napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży. 

 

4.  Przedsiębiorcy, których zezwolenia utrzymują ważność przez cały 2021 rok  mogą wnosić opłatę    

     jednorazowo za cały rok korzystania z zezwolenia w terminie do 31 stycznia 2021 r. lub w trzech  równych  ratach  w terminach do 31 stycznia,  31 maja i 30 września 2021 

r. 

 

Wpłaty należy dokonywać:  na rachunek Urzędu Gminy w Rząśni ul. Kościuszki 16, 98-332 Rząśnia Bank Spółdzielczy w Kleszczowie ul. Główna 114, 97 - 410 Kleszczów,  
Filia Rząśnia 24 8978 0008 0079 5300 2000 0240  w  tytule wpłaty należy podać adres placówki  wraz  z dopiskiem: "opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów 

alkoholowych".  
 

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

     do 31 stycznia 2021 r.  w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia. 

 

6. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wygasa, jeżeli przedsiębiorca: 

    - w terminie do 31 stycznia 2021 r. nie złoży oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok 2020 lub w ciągu następnych 30 dni nie złoży tego oświadczenia 

wraz z opłatą dodatkową w wysokości 30 % rocznej opłaty podstawowej  

   -  nie wniesie opłaty za korzystanie z zezwolenia uiszczonej w ratach w terminach do 31 stycznia,  31 maja i 30 września 2021 r.  lub jednorazowo  w terminie do 31 stycznia  

2021 r., lub  nie wniesie  w ciągu następnych 30 dni wymaganej opłaty powiększonej o 30 % opłaty należnej za cały rok kalendarzowy. 

 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH  

 

Administrator, dane kontak-

towe 

Gmina Rząśnia, reprezentowana przez Wójta, z siedzibą Urzędu na ul. Kościuszki 16,  98-332 Rząśnia, kontakt: 

1) osobiście lub na adres poczty elektronicznej: gmina@rzasnia.pl 
2) telefonicznie: 44 631-71-22 
3) pisemnie: ul. Kościuszki 16, 98-332 Rząśnia 

Inspektor Ochrony Danych W Urzędzie Gminy Rząśnia został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować za pomocą 

poczty elektronicznej: iod@rzasnia.pl 
Cele przetwarzania, czas prze-

chowywania poszczególnych 

kategorii danych, podanie da-

nych 

Dane będą przetwarzane przez Gminę Rząśnia w celu :  

• przeprowadzenia postępowania związane z zezwoleniami na sprzedaż napojów alkoholowych przez organ zezwala-

jący w Gminie Rząśnia 

• przeprowadzić postepowania w zakresie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń 

• przeprowadzić weryfikację danych zawartych w oświadczeniach o wartości sprzedaży napojów alkoholowych. 

•  wydać zaświadczenie potwierdzające dokonanie opłaty za korzystanie z zezwoleń.  

na podstawie przepisów prawa, w szczególności: 

a. Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) 

b. Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 2277 z późn. zm.) 

c. Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1000). 

d. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo Przedsiębiorców Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 z późn. zm.) 

Dane osobowe będą  przechowywane  przez okres wynikający z przepisów prawa oraz zgodnie 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 (Dz. U. Nr. 14, poz. 67 ze zm.).   

Odbiorcy danych Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia 

celu, o którym mowa powyżej. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym 

podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są szczególne przepisy prawa lub właściwie skonstruowane, za-

pewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania. 

Prawa osoby, której dane  doty-

czą 

Osoby, których dane osobowe przetwarza Gmina Rząśnia mają prawo do: 

1) dostępu do swoich danych osobowych 
2) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe 
3) żądania usunięcia danych, gdy dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub po wniesieniu 

sprzeciwu wobec przetwarzania danych, gdy dane są przetwarzane niezgodnie z prawem. 
4) żądania ograniczenia przetwarzania danych, gdy osoby te kwestionują prawidłowość danych, przetwarzanie jest 

niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych, Gmina Rząśnia nie potrzebuje już danych oso-

bowych do celów przetwarzana, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą do ustalenia, dochodzenia lub 

obrony roszczeń, lub gdy osoby te wniosły sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu stwierdzenia nadrzęd-

nych interesów administratora nad podstawą takiego sprzeciwu; 
5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osób, których 

dane są przetwarzane; 
6) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 


