
 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Godzianów. Może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym przez nas 
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, adres e-mail: iodo@spotcase.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby. Klauzula informacyjna 
dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku ze złożonym wnioskiem dostępna jest na stronie: http://godzianow.bipst.pl/ 

Godzianów, dnia ……………………….. roku 

………………………………………………………. 
 (imię nazwisko/nazwa firmy) 

………………………………………………………. 
 (adres zamieszkania/ siedziby firmy) 

………………………………………………………. 
 (telefon kontaktowy) 

 
OŚWIADCZENIE O WARTOŚCI SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH 

W ROKU …………….. 
 
Adres punktu sprzedaży………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Na podstawie art. 111 ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 ze zm.) oświadczam, że wartość sprzedaży napojów alkoholowych w 

przedmiotowym punkcie sprzedaży w okresie od 1 stycznia …………........ roku do 31 grudnia ………………. roku wyniosła: 

 

  1 2 3 

Lp. 
Rodzaj napojów 
alkoholowych 

Nr zezwolenia  
 i okres jego ważności 

wartość sprzedaży 
alkoholu w ……………….r. 
w złotych 

opłata za korzystanie 
z zezwolenia w 
…………..…r. 

A 

 
napoje  
o zawartości do  
4,5 % alkoholu 
oraz piwo 
 

   

B 

 
napoje  
o zawartości  
powyżej 4,5 % do 
18% alkoholu 
 

 
 

  

C 

 
napoje  
o zawartości 
powyżej 18% 
alkoholu 
 

   

 
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, prawdziwość powyższych danych stwierdzam 
własnoręcznym podpisem.  
 
  ……..…….…………………………......................................................... 
  (imię(ona) i nazwisko(a) przedsiębiorcy (ów) (podpis(y) przedsiębiorcy(ów) 
 lub osoby upoważnionej) lub osoby upoważnionej) 

Wypełnia Urząd 

1.  pierwsza rata do 31 stycznia …………………... r.  w wysokości ................................................................... 

2. druga rata do 31 maja ………………………….……r.  w wysokości ................................................................... 

3. trzecia rata do 30 września ………………..........r.  w wysokości.................................................................... 

4. opłata jednorazowa do 31 stycznia ……..…..r.  w wysokości................................................................ 
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POUCZENIE 

 

1. Podpisany egzemplarz oświadczenia należy złożyć w Urzędzie Gminy Godzianów w terminie do 31 stycznia 
……………………. r. 

 

2. Zgodnie z art. 21 pkt. 8 wartość sprzedaży to kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe, z 
uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. 

 

3. Zgodnie z art. 11 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. 

 

4.  Zgodnie z art. 18 ust. 10 pkt. 5 powołanej wyżej ustawy zezwolenie cofa się  w przypadku przedstawienia 
fałszywych danych w oświadczeniu o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim. 

 

5.  Zgodnie z art. 18 ust. 11 powołanej wyżej ustawy przedsiębiorca, któremu cofnięto zezwolenie, może 
wystąpić z  wnioskiem o ponowne wydanie zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania 
decyzji o cofnięciu. 

 

6. Zgodnie z art. 18 ust. 12 pkt.5 p.pkt. a powołanej wyżej ustawy zezwolenie wygasa w przypadku 
niedopełnienia w terminach obowiązku  złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych 
rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim do dnia 31 stycznia. 

 

7. Organ zezwalający ma prawo dokonać kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z 
zezwolenia, jak również weryfikować i kontrolować informacje podane w oświadczeniu o wartości 
sprzedaży napojów alkoholowych. 

 


