
*wartość sprzedaży – kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego 
na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
**w przypadku oświadczenia składanego przez pełnomocnika należy dołączyć pełnomocnictwo wraz z opłatą skarbową w wysokości 17,00 zł 

 

..............................................................................                      Wschowa, dnia ……………… roku 
     Imię i nazwisko/Nazwa firmy 

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

  Adres siedziby 

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

           Numer NIP/Numer KRS 

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

         Numer zezwolenia/eń 
 
..............................................................................                     

Numer telefonu 
 

OŚWIADCZENIE 

o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok ………………. 

w punkcie sprzedaży …………………………………………………………………… 
             Adres punktu sprzedaży 

Na podstawie art. 111 ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 z późn. zm.) 

oświadczam, że wartość sprzedaży* brutto napojów alkoholowych 

wyniosła:  

„A” – napoje alkoholowe do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa: 

………………………………. (słownie: …………….…...………………..…………………...………) 

„B” – napoje alkoholowe powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa): 

………………………………. (słownie: …………….…...………………..…………………...………) 

„C” – napoje alkoholowe powyżej 18% zawartości alkoholu: 

………………………………. (słownie: …………….…...………………..…………………...………) 

W oświadczeniu podana jest rzeczywista wartość sprzedaży, tzn. niezaniżona i niezawyżona 
(niezaokrąglona), zawierająca VAT i akcyzę. Powyższe dane zostały złożone zgodnie ze stanem 
faktycznym na podstawie prawidłowo oraz rzetelnie prowadzonej ewidencji księgowej.  

Oświadczam ponadto, że przyjmuję do wiadomości, iż niniejsze oświadczenie może zostać 
poddane kontroli, a przedstawienie fałszywych danych spowoduje cofnięcie wydanego zezwolenia, 
na podstawie art. 18 ust. 10 pkt 5 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.  

Przedsiębiorca, któremu cofnięto zezwolenie, może wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie 
zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o jego cofnięciu. 
 
 
 
 

…………………………………….. 
Czytelny podpis przedsiębiorcy lub pełnomocnika** 

  



KLAUZULA RODO 
 

1. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa reprezentowany przez 
Burmistrza. Adres i dane kontaktowe administratora danych:  
Urząd Miasta i Gminy Wschowa, ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa, nr tel.: 65 540 86 00, adres e-mail: 
boi@wschowa.pl. 

2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w tym realizacji praw związanych 
z przetwarzaniem danych, można się skontaktować z wyznaczonym inspektorem ochrony danych 
(IOD). Jest nim Pani Natalia Ratajewska, nr tel.: 783 479 791. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w związku ze złożonym oświadczeniem o wartości sprzedaży 
napojów alkoholowych. Podstawa prawna: art. 111 ust. 4, art. 18 ust. 10 pkt 5 ustawy z dnia 
26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz art. 6 
ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

4. Dane osobowe mogą być przekazane Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wschowa, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej oraz podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto 
mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi administrator danych zawarł umowę na świadczenie 
usług, w ramach których odbywa się przetwarzanie danych osobowych. 

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami archiwalnymi, 
tj. m.in. ustawą z 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach 
oraz rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji 
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu 
działania archiwów zakładowych. 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do swoich danych osobowych i uzyskania 
kopii,  sprostowania swoich danych, ograniczenia ich przetwarzania,  wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania danych. 

7. Podanie danych  osobowych  jest  obowiązkowe,  gdyż  przesłankę przetwarzania danych osobowych 
stanowi przepis prawa - konsekwencją  niepodania  danych  osobowych  będzie niezałatwienie sprawy. 

8. Przy przetwarzaniu danych osobowych nie będzie używane zautomatyzowane podejmowanie decyzji, 
ani profilowanie. 

9. Administrator danych nie planuje przekazywania danych osobowych do państw trzecich, 
ani udostępniania organizacjom międzynarodowym. 

10. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, nr tel.: 22 531 03 00, www.uodo.gov.pl 

 
 
 
 

…………………………………….. 
Czytelny podpis przedsiębiorcy lub pełnomocnika** 

 


