
(formularz wypełnić drukowanymi literami)

Wnioskodawca: 

Imię i nazwisko:................................................................................................................................................

Adres zamieszkania:..........................................................................................................................................

tel. kontaktowy: ..................................................................................................................................................

Pełnomocnik (jeżeli został ustanowiony):

Imię i nazwisko: ..................................................................................................................................................

Adres zamieszkania:..........................................................................................................................................

tel. kontaktowy: ..................................................................................................................................................

OŚWIADCZENIE O WARTOŚCI SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
W 2016 ROKU

Adres punktu sprzedaży:.................................................................................................................

Lp. Rodzaj napojów
alkoholowych

Nr zezwolenia 
i okres jego ważności

Wartość sprzedaży
alkoholu w 2016r. 

(w złotych)

Opłata za
korzystanie z

zezwolenia w 2017r.

1.
Napoje o zawartości do 
4,5% alkoholu oraz piwo

2.
Napoje o zawartości od 
4,5% do 18% alkoholu 
(z wyjątkiem piwa)

3.
Napoje o zawartości 
powyżej  18% alkoholu

Oświadczenie  składa  się  w  związku  z  art.  111 ust.  4  ustawy  o  wychowaniu  w  trzeźwości  i
przeciwdziałaniu  alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r., poz. 487 j.t.)
Niniejsze oświadczenie składam pod  rygorem odpowiedzialności karnej z art. 233 kk za fałszywe 
składanie zeznań w trybie art.18 ust.10, pkt 5 wyż. cyt. ustawy, prawdziwość  powyższych danych 
stwierdzam własnoręcznym podpisem.
                                                                                ........................................................
                                                                                            (podpis osoby  składającej oświadczenie)

W celu umożliwienia realizacji niniejszego wniosku wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o
ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 j.t.).

                    .....................................................
                 (podpis osoby  składającej oświadczenie)

 
 Zarejestrowano:

..............................................................................
miejscowość, dnia

B U R M I S T R Z
Miasta i Gminy Gniew

Pl. Grunwaldzki 1
83-140 G n i e w

 



KARTA INFORMACYJNA
OŚWIADCZENIE O WARTOŚCI SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

W 2016 ROKU

PODSTAWA PRAWNA: 
 Art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r., poz. 487 j.t.)
WYMAGANE DOKUNENTY:

 Wypełnione oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych, które składają przedsiębiorcy
prowadzący sprzedaż w roku poprzednim.

MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU: 
 Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Miasta i Gminy Gniew 
 Referat Społeczny Urzędu Miasta i Gminy Gniew

OPŁATY:
 za sprzedaż napojów alkoholowych wnosi się opłaty w trzech równych ratach do 31stycznia, 31 maja,

30 września każdego roku w wysokości zależnej od wartości sprzedaży w roku poprzednim.
 opłatę uiszcza się przelewem na konto Urzędu:  65 8346 0005 0000 0231 2000 0001  Bank Spółdzielczy w

Gniewie 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: 
 nie dotyczy

PROWADZĄCY SPRAWĘ: 
 Referat Społeczny Urzędu Miasta i Gminy Gniew (parter budynku), 
 tel.: 58 535 22 55 w. 158
 Kierownik Referatu: Joanna Jaskólska

TRYB ODWOŁAWCZY:
 Nie dotyczy

POBRANIE OŚWIADCZENIA:
 Strona internetowa Urzędu Miasta i Gminy Gniew www.gniew.pl BIP
 Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Miasta i Gminy Gniew 
 Referat Społeczny Urzędu Miasta i Gminy Gniew

UWAGI:
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.

Wartość sprzedaży za 2016 r. oblicza się odrębnie dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych.

Opłaty za cały rok korzystania z zezwolenia:
do 4,5 %  zawartości alkoholu oraz piwo 
jeżeli wartość sprzedaży w roku 2016  wynosi 37 500,00 zł – opłata 525,00 zł
jeżeli  wartość  sprzedaży   w  roku  2016   przekracza  37  500,00  zł  -  opłata  stanowi  1,4%  ogólnej  wartości
sprzedaży

powyżej 4,5 %  do 18 %  zawartości alkoholu ( z wyjątkiem piwa)
jeżeli wartość sprzedaży w roku 2016 wynosi do  37 500,00 zł – opłata 525, 00 zł
jeżeli wartość sprzedaży w roku 2016 przekracza 37 500,00 zł – opłata stanowi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży

powyżej 18 %  zawartości alkoholu
jeżeli wartość sprzedaży  w roku 2016 wynosi  do 77 000,00 zł – opłata 2100,00 zł
jeżeli wartość sprzedaży w roku 2016 przekracza 77 000,00 zł – opłata stanowi 2,7% ogólnej wartości sprzedaży.

Przedsiębiorcy, których zezwolenia tracą ważność w ciągu 2017 r. wnoszą opłatę jednorazowo do 31 stycznia
2017 r. w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia (wyliczona w dniach).

Wartość  sprzedaży: kwota  należna  sprzedawcy  za  sprzedane  napoje  alkoholowe,  z  uwzględnieniem  podatku  od
towarów i usług oraz podatku akcyzowego.

http://www.gniew.pl/

	Pl. Grunwaldzki 1

