
                                                                                                    Goleszów, dnia ……………………… 
………………………………………………………………….. 
              Imię i nazwisko (oznaczenie przedsiębiorcy) 
 
…………………………………………………………………. 
                                        NIP 
 
…………………………………………………………………. 
                     nazwa punktu sprzedaży 
 
………………………………………………………………… 
                     adres punktu sprzedaży 
 
numer telefonu       ………………………………………….  

 
 

O ś w i a d c z e n i e 
 

 
Zgodnie z art. 111 ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu  w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1119 z późn.zm.), uprzedzony 
o wynikających z art. 18 ust. 10 pkt 5 ww. ustawy konsekwencjach za podanie fałszywych danych, 
oświadczam że w roku 2022 wartość sprzedaży napojów alkoholowych (kwota należna 
sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe, z uwzględnieniem podatku od towarów i  usług oraz 
podatku akcyzowego) w ww. punkcie sprzedaży wyniosła dla: 
 

 
- napojów alkoholowych o zawartości alkoholu do 4,5% oraz piwa  

...……………………………………………..….. zł. 

słownie ………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………. 

- napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 4,5% do 18% (z wyjątkiem piwa)  

…………………………………………………… zł. 

słownie ………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………. 

- napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 18% 

…………………………………………………… zł. 

słownie ………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………………. 

                                                                                        

………….…………………………….  
podpis przedsiębiorcy 



 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH  

 

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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  955/46/WE 

(RODO) Wójt Gminy Goleszów informuje, że: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Goleszów. 

Dane kontaktowe: 43-440 Goleszów, ul. 1 Maja 5, e-mail: urzad@goleszow.pl, tel. 334790510 

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: 43-440 Goleszów ul. 1 Maja 5, e-mail: iod@goleszow.pl, 

tel. 334790510 

3. Dane przetwarzane będą w celu spełnienia wymogów zawartych w ustawie z dnia  

26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Przetwarzanie jest 

niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). 

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych 

osobowych, którymi mogą być: 

1) podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepi-

sów prawa; 

2) podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej 

umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające). 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, a następnie przez 

okres wynikający z przepisów archiwalnych dla urzędów gmin. 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do sprostowania tych danych, 

prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

prawo do przenoszenia danych. Niektóre z wymienionych praw mogą nie mieć zastosowania lub mogą 

być ograniczone na podstawie RODO lub przepisów szczególnych. Jeżeli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie 

danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W konsekwencji niepodania 

danych osobowych nie zostanie wszczęta procedura wydania zezwolenia. 

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym rów-

nież profilowaniu. 

 

Zapoznałem/am się z treścią klauzuli informacyjnej 

 

………………………………. 

           (podpis) 

 

mailto:urzad@goleszow.pl
mailto:iod@goleszow.pl


 
 
 
 

INFORMACJE DLA PRZEDSIĘBIORCY 
 

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 przeciwdziałaniu 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 zezwoleń w danym roku kalendarzowym – na 
zasadach określonych w art. 11 1 ust.5 i 6 ww. ustawy. 

 

L.p. Rodzaj 
sprzedanych 
napojów 
alkoholowych 

Opłata pobierana 
w przypadku, gdy wartość  
sprzedaży napojów alkoholowych 
nie przekroczyła progu ustawowego 

Opłata 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 rocznej 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 rocznej 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 rocznej wartości sprzedaży 
powyżej 77 000 zł – opłata wynosi 
2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych 
napojów w roku poprzednim 

 
5. Opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wnoszona jest na rachunek gminy 

w  każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 
31 maja oraz do 30 września danego roku kalendarzowego lub jednorazowo w terminie do 31 stycznia 
danego roku kalendarzowego - art. 111 ust.7 ww. ustawy. 
 
Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Goleszowie: 
 
BS CIESZYN O/GOLESZÓW 
nr rachunku: 16 8113 1020 2002 0000 0648 0007 
 

 
 
 


