
(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 2022 ROKU

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

Lp. Rodzaj napojów
alkoholowych

Nr zezwolenia 
i okres jego ważności

Wartość sprzedaży
alkoholu w 2022r. 

(w złotych)

Opłata za
korzystanie z

zezwolenia w 2023r.

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 2019 r., poz. 2277 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)

             

 
 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

 



Klauzula informacyjna w celu  udzielenia zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przez
organ zezwalający, przeprowadzenia postępowania w zakresie kontroli  przestrzegania zasad i
warunków  korzystania  z  zezwoleń,  przeprowadzenia  weryfikacji  danych  zawartych  w
oświadczeniach o wartości sprzedaży napojów alkoholowych.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE. L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - „dalej jako
RODO” informuję, że:

1) Administratorem  Państwa  danych  jest  Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Gniew  z  siedzibą  w  Gniewie  przy  Pl.
Grunwaldzki 1, 83-140 Gniew,  adres e- mail: sekretariat@gniew.pl, tel. 58 530 79 56.

2)   Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich
sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email:  iod@gniew.pl lub
pisemnie na adres Administratora.

3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przez
organ  zezwalający,  przeprowadzenia  postępowania  w  zakresie  kontroli  przestrzegania  zasad  i  warunków
korzystania z zezwoleń, przeprowadzenia weryfikacji danych zawartych w oświadczeniach o wartości sprzedaży
napojów alkoholowych, jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa
(art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w związku z przepisami  ustawy   z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  (t.j. Dz. U.  z  2021  r.  poz. 1119.), ustawy z dnia 14 czerwca
1960r.  Kodeks Postępowania administracyjnego (t.j.  Dz.   U.  z  2021 r,  poz. 54 z późn. zm.),  Uchwały Nr
XLIX/349/18 Rady Miejskiej  w Gniewie  z dnia  27 czerwca  2018  r.  w sprawie ustalenia maksymalnej  liczby
zezwoleń  na  sprzedaż  napojów  alkoholowych  dla  poszczególnych  rodzajów  napojów  alkoholowych  oraz
określenia zasad usytuowania punktów sprzedaży tych napojów  na terenie gminy Gniew

4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji  ww. celu z  uwzględnieniem
okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych, a następnie
zgodnie z przepisami ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach i wydanej na jej
podstawie instrukcji archiwizacji jednostki 3 lat.

5) Państwa  dane  osobowe  będą  przetwarzane  w  sposób  zautomatyzowany,  lecz  nie  będą  podlegały
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

6) Państwa  dane  osobowych  nie  będą  przekazywane  poza  Europejski  Obszar  Gospodarczy  (obejmujący  Unię
Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

7) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa),

w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych (RODO);

8) Podanie  przez  Państwa  danych  osobowych  jest  obowiązkowe.  Nieprzekazanie  danych  skutkować  będzie
niemożnością realizacji celu o którym mowa w punkcie 3. 

9) Państwa  dane  mogą  zostać  przekazane  podmiotom  zewnętrznym  na  podstawie  umowy  powierzenia
przetwarzania  danych  osobowych  -  obsługa  informatyczna  w  zakresie  oprogramowania  ewidencyjno-
księgowego,  dostawcom  usług  hostingu  poczty  mailowej  w  przypadku  korespondencji  prowadzonej  droga
mailową. Odbiorcami  może być również  Poczta Polska w przypadku korespondencji prowadzonej listownie,
Bank, a także podmioty lub organy uprawnione na podstawie przepisów prawa.

   
        

                                                                                                  ………………….…..................
                                                                                                                                                    data i podpis 

mailto:iod@gniew.pl
mailto:sekretariat@gniew.pl


KARTA INFORMACYJNA
OŚWIADCZENIE O WARTOŚCI SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

W 2022 ROKU

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

alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1119)
WYMAGANE DOKUMENTY:

 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.: 58 530 79 56
 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 2022 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 2020  wynosi 37 500,00 zł – opłata 525,00 zł
jeżeli  wartość  sprzedaży   w  roku  2020   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 2020 wynosi do  37 500,00 zł – opłata 525, 00 zł
jeżeli wartość sprzedaży w roku 2020 przekracza 37 500,00 zł – opłata stanowi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży

powyżej 18 %  zawartości alkoholu
jeżeli wartość sprzedaży  w roku 2020 wynosi  do 77 000,00 zł – opłata 2100,00 zł
jeżeli wartość sprzedaży w roku 2020 przekracza 77 000,00 zł – opłata stanowi 2,7% ogólnej wartości sprzedaży.

Przedsiębiorcy, których zezwolenia tracą ważność w ciągu 2023 r. wnoszą opłatę jednorazowo do 31 stycznia
2023 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/
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