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                                                                                                                                                                                                           (data) 

 
 

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

    imię i nazwisko przedsiębiorcy albo nazwa osoby prawnej 

 
.......................................................................................................... 
  adres zamieszkania przedsiębiorcy albo siedziba osoby prawnej 

 
                     

                    nr telefonu                   tel. kom. 

(za zgodą przedsiębiorcy) 

 

 

URZĄD GMINY EŁK 

ul. Tadeusza Kościuszki 28 A 

                           19 – 300 Ełk 
 

 

 

  OŚWIADCZENIE 

                              o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok     

 

w punkcie sprzedaży (sklep/ lokal gastronomiczny)*: 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
nazwa punktu sprzedaży, adres 

 

Na podstawie art. 111 ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholi-

zmowi  oświadczam(y), że wartość  sprzedaży napojów alkoholowych (tzn. niezaniżona  i niezawyżona, zawierająca 

VAT  i akcyzę) wynosiła: 

 

 

✓  do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa                     

  

✓  powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu ( z wyjątkiem piwa)                 

 

✓  powyżej 18% zawartości alkoholu                                             

 

 

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 alkoho-

lizmowi. 

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

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

                                                                   
 

* niewłaściwe skreślić 

 
W przypadku prowadzenia działalności na podstawie umowy spółki cywilnej – podpisy wszystkich wspólników.                                              
 

INFORMACJE DLA PRZESIĘBIORCY 
 

1. Zgodnie z art. 18  ust.12 pkt 5 lit. a oraz ust. 12a ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i prze-

ciwdziałaniu alkoholizmowi  zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku 

złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 111 ust. 4, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu 

do dokonania czynności określonej w ust. 12 pkt 5 lit. a nie złoży oświadczenia wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty 

dodatkowej w wysokości 30% opłaty określonej w art. 111 ust. 2. 

2. W przypadku przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu organ zezwalający cofa zezwolenie (zezwolenia) – art. 

18 ust.10 pkt 5 ww. ustawy. 

3. Jako wartość sprzedaży napojów alkoholowych należy podać kwotę należną przedsiębiorcy za sprzedane napoje   

alkoholowe,  z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. 

4.Wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przedstawiona w oświadczeniu stanowi podstawę do           

naliczenia opłaty rocznej za korzystanie z zezwolenia (zezwoleń) w danym roku kalendarzowym – na zasadach       

określonych w art. 11 1 ust.5 i 6 ww. ustawy. 

 

 

 

        zł   gr 

        zł   gr 

        zł   gr 

 



 

 

L.p. 

 

 

Rodzaj 

sprzedanych 

napojów alkoholo-

wych 

Opłata podstawowa pobierana 

w przypadku, gdy wartość  

sprzedaży napojów alkoholowych 

nie przekroczyła progu ustawowego  

Opłata podwyższona pobierana 

w przypadku, gdy wartość  

sprzedaży napojów alkoholowych           

przekroczyła próg ustawowy 

1. o zawartości 

do 4,5% alkoholu  

oraz piwa 

przy wartości sprzedaży  

do 37 500 zł – opłata wynosi: 

525 zł 

przy wartości sprzedaży 

powyżej 37 500 zł – opłata wynosi 

1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych          

napojów w roku poprzednim 

2. o zawartości 

powyżej 4,5%  

do 18% alkoholu 

(z wyjątkiem 

piwa) 

przy wartości sprzedaży 

do 37 500 zł – opłata wynosi: 

525 zł 

przy wartości sprzedaży 

powyżej 37 500 zł – opłata wynosi 

1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych           

napojów w roku poprzednim 

 

3. o zawartości  

powyżej 18% 

alkoholu 

przy wartości sprzedaży 

do 77 000 zł – opłata wynosi: 

2 100 zł 

przy wartości sprzedaży 

powyżej 77 000 zł – opłata wynosi 

2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych          

napojów w roku poprzednim 

 

5. Opłatę roczną za korzystanie z zezwolenia (zezwoleń) w danym roku kalendarzowym można uiszczać w trzech równych 

ratach (o ile zezwolenie/a ważne jest/są cały rok kalendarzowy), w ustawowych, nieprzywracalnych terminach:                          

do  31 stycznia, 31 maja oraz do 30 września danego roku - art. 111 ust.7 ww. ustawy. 

 

Wpłaty należy dokonywać na rachunek gminy: 

nr konta : 76 1240 5745 1111 0010 4463 1674 
 

Zgodnie z art. 18 ust.12 pkt 5 lit. b oraz ust. 12b ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i prze-

ciwdziałaniu alkoholizmowi, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku do-

konania opłaty w wysokości określonej w art. 111 ust. 2 i 5, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu 

do dokonania czynności określonej w art. 18 ust. 12 pkt 5 lit. b nie wniesie raty opłaty określonej w art. 111 ust. 2 albo 5,  

powiększonej o 30% tej opłaty. 

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA Pana/Pani DANYCH OSOBOWYCH 
 

Niniejszą informację otrzymałeś w związku z obowiązkami określonymi w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1).  
 

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 

Administrator Danych 

Osobowych (ADO) 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Ełk (dane adresowe: ul. Tadeusza Kościuszki 28 A, 

19-300 Ełk).  

Inspektor Ochrony Danych  2.Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych osobowych, z którym może Pani/Pan kontaktować się we wszyst-
kich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarza-

niem danych osobowych drogą elektroniczną (iod@elk.gmina.pl) lub pisemnie na adres Administratora danych. 

Cele przetwarzania danych 

osobowych 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: 

• 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. 

Podstawa prawna 

przetwarzania danych 

osobowych 

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO  w związku z ustawą z dnia 14 

czerwca  1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu                

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.                        

Okres przechowywania danych 

osobowych 

Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe nie dłużej niż do końca okresu wynikającego z kategorii 
archiwalnej (3 lata). Bieg okresu archiwizacyjnego rozpoczyna data końca ważności zezwolenia. W przypadku 

wydania decyzji odmownej i wniesienia przez Pana/Panią odwołania, a następnie skargi do sądu administracyjnego, 

bieg okresu archiwizacyjnego rozpoczyna się wraz z zakończeniem postępowania sądowo-administracyjnego 
prawomocnym wyrokiem. 

Odbiorcy danych osobowych Pani/Pana dane osobowe zostaną udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dodatkowe 

dane mogą być dostępne dla usługodawców wykonujących zadania na zlecenie Administratora w ramach świadczenia 

usług serwisu, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych. 

Prawa związane 

z przetwarzaniem danych 

osobowych 

Przysługujące Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 

• prawo dostępu do swoich danych osobowych 

• prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych 

• prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych 

• prawo do żądania ograniczenia swoich danych osobowych 

Prawo wniesienia skargi W przypadku nieprawidłowości przy przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje także prawo wniesienia 

skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

                    

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

                                                                     Czytelny podpis(y) i pieczęć imienna przedsiębiorcy(ów) lub pełnomocnika(ów) 

 
 


