
Murowana Goślina, .................................. 

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

 
.................................................................................................... 
                imię i nazwisko przedsiębiorcy albo nazwa osoby prawnej 

 
..................................................................................................... 
Email* 

 
..................................................................................................... 
        aktualny adres do doręczeń albo siedziba firmy 

 
                      

                     Nr telefonu stacjonarnego*                  Nr tel. komórkowego* 
 

„*“ Dane nieobowiązkowe – wnioskodawca nie musi ich podawać, choć ich podanie może ułatwić kontakt z wnioskodawcą w celu rozpatrzenia 
wniosku i załatwienia sprawy. 

Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina 
plac Powstańców Wielkopolskich 9 

62-095 Murowana Goślina 

OŚWIADCZENIE  

o wartości sprzedaży* napojów alkoholowych w roku    2 0 2 1 

  
w punkcie sprzedaży:  
…………………………………………………………………………………………………………….
(nazwa punktu sprzedaży, adres) 

 
zezwolenie(a) Nr:  ..................................................................................................................... 
 
Na podstawie art. 111 ust 4 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i 
przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.2021.1119 t.j. z dnia 2021.06.23) oświadczam(y),  
że od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wartość sprzedaży brutto napojów alkoholowych 
wyniosła: 
 
- do 4,5% alkoholu oraz piwa                     
 
- od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa)                 
 
- powyżej 18%  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  przywołanej wyżej 
ustawy. 

 

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

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

 

 
 

* Wartość sprzedaży – kwota  brutto, tj. należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe, z 
uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego (art. 2¹ pkt 8 ustawy o wychowaniu w 
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi cytowanej ustawy).  
** W przypadku prowadzenia działalności na podstawie umowy spółki cywilnej – podpisy wszystkich 
wspólników. 
*** W przypadku oświadczenia składanego przez pełnomocnika należy dołączyć pełnomocnictwo wraz  
z opłatą skarbową w wysokości 17,00 zł.       
 

        zł   gr 

        zł   gr 

        zł   gr 



 
 
 
 

Klauzula informacyjna dotycząca wniosków stosowanych w Urzędzie Miasta i Gminy 
 
O ile we wniosku lub formularzu nie określono inaczej i nie została podana osobna klauzula informacyjna,  
to Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu dopełnienie obowiązków określonych w przepisach 
prawa. Dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) 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). Podanie przez Państwa  
danych osobowych jest obowiązkowe, co wynika z przepisów prawa. 
Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina, pl. Powstańców 
Wielkopolskich 9, 62-095 Murowana Goślina. 
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:  
Urząd Miasta i Gminy, plac Powstańców Wielkopolskich 9, 62-095 Murowana Goślina,  
e-mail: inspektorochronydanych@murowana-goslina.pl 
Informujemy o prawie dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania (poprawienia) i ograniczenia 
przetwarzania. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo,  
że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa. 
Odbiorcami danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania 
publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają  
z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Dane osobowe będą przechowywane przez okres  
niezbędny do realizacji celów, a po tym czasie przez okres zgodny z ustawą z dnia 14.07.1983 r.  
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r., poz. 553) lub innymi szczegółowymi 
przepisami prawa. 
Informujemy, że Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani udostępniane 
organizacjom międzynarodowym. Decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,  
a dane nie będą profilowane. 

 
Zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną: 
 
………………………………………………………………. 
Data i czytelny podpis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Pouczenie dla przedsiębiorców posiadających zezwolenia  
na sprzedaż napojów alkoholowych. 

 
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości  
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.2021.1119 t.j. z dnia 2021.06.23), zwanej dalej Ustawą 
przedsiębiorca ma ustawowy obowiązek: 
a) złożenia do 31 stycznia każdego roku pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych 
rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim – art. 111 ust. 4, 
b) w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem, zapłaty na rachunek gminy opłaty za korzystanie  
z zezwolenia w danym roku w trzech ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego 
roku lub jednorazowo w terminie do 31 stycznia danego roku – art. 111 ust. 7. 
 
Podane wyżej terminy są terminami prawa materialnego, co oznacza, że nie podlegają przywróceniu 
bez względu na przyczynę uchybienia terminu.  

A. Przedsiębiorca, który nie złoży do 31 stycznia danego roku pisemnego oświadczenia  
o wartości sprzedaży danego rodzaju napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim, 
będzie miał możliwość złożenia tego oświadczenia w ciągu kolejnych 30 dni liczonych od daty 
upływu ustawowego terminu (czyli od upływu 31 stycznia danego roku), pod warunkiem,  
że jednocześnie dokona dodatkowej opłaty w wysokości 30% podstawowej opłaty za korzystanie  
z danego rodzaju zezwolenia – art. 18 ust. 12a. 
Niezłożenie oświadczenia o wartości sprzedaży danego rodzaju alkoholu, w dodatkowym 
terminie wraz z wymaganą opłatą, spowoduje wygaśnięcie zezwolenia. 
 

B. Przedsiębiorca, który nie zapłaci w ustawowym terminie do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego 
roku, kolejnej raty za korzystanie z zezwolenia w danym roku, będzie miał możliwość dokonania tej 
wpłaty w ciągu kolejnych 30 dni liczonych od daty upływu ustawowego terminu, pod warunkiem, 
że jednocześnie dokona dodatkowej opłaty w wysokości 30% opłaty za korzystanie z danego 
rodzaju zezwolenia, wyliczonej dla danego roku – art. 18 ust. 12b. 
Oznacza to, że jeśli przedsiębiorca w poprzednim roku nie przekroczył ustawowych progów 
określonych w art. 111 ust. 5 przywołanej Ustawy, będzie dodatkowo wpłacał 30% podstawowej 
opłaty rocznej dla danego rodzaju zezwolenia.  
Jeśli jednak przedsiębiorca przekroczył ustawowe progi, będzie dodatkowo wpłacał 30% opłaty 
podwyższonej określonej w art. 111 ust. 5. 
 

Brak opłaty raty w dodatkowym terminie wraz z wymaganą dodatkową 30% opłatą spowoduje wygaśnięcie 
zezwolenia. 

 
W przypadku przekroczenia ustawowych progów wartości sprzedaży alkoholu roczna opłata  
dla poszczególnych rodzajów zezwoleń obliczana jest w sposób określony w art. 111 ust. 5 cytowanej 
Ustawy, tzn. przy przekroczeniu wartości: 
 

1) 37500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa roczną opłatę wnosi się 
w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim; 

2) 37500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) 
roczną opłatę wnosi się w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku 
poprzednim; 

3) 77000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu roczną opłatę wnosi  
się w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim. 

 
 
 
 

 

 



W przypadku kontroli wiarygodności złożonego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych 
rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim należy przedłożyć 
dokumenty potwierdzające prawidłowość danych zawartych w przedmiotowym oświadczeniu, do których  
w szczególności należą: 
1. okresowe raporty fiskalne (np. dobowe, miesięczne lub roczne), 
2. faktury dotyczące zakupu napojów alkoholowych, 
3. spisy z natury (inwentaryzacja) poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych na dzień 31 grudnia. 
 
 
 
 
 

Lp. Rodzaj 
napojów 

alkoholowych 

Opłata podstawowa 
pobierana, gdy wartość 

sprzedaży napojów 
alkoholowych nie 

przekroczyła progu 
ustawowego 

Opłata podwyższona pobierana, 
gdy wartość sprzedaży napojów 

alkoholowych przekroczyła 
próg ustawowy 

1. do 4,5% 
zawartości 
alkoholu oraz 
piwo 

przy wartości sprzedaży  
do 37500 zł  
opłata wynosi 525,00 zł 

przy wartości sprzedaży 
powyżej 37500 zł  
opłata wynosi 1,4% ogólnej wartości 
sprzedaży tych napojów w roku 
poprzednim 

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

przy wartości sprzedaży 
do 37500 zł 
opłata wynosi 525,00 zł 

przy wartości sprzedaży 
powyżej 37500 zł  
opłata wynosi 1,4% ogólnej wartości 
sprzedaży tych napojów w roku 
poprzednim 
 

3. powyżej 18% 
zawartości 
alkoholu 

przy wartości sprzedaży 
do 77000 zł  
opłata wynosi 2100,00 zł 

przy wartości sprzedaży 
powyżej 77000 zł  
opłata wynosi 2,7% ogólnej wartości 
sprzedaży tych napojów w roku 
poprzednim 

 

Wpłaty należy dokonywać na rachunek Gminy Murowana Goślina:  
 

59 9044 0001 0020 0200 0156 0005 
 
W przypadku niedokonania opłaty we właściwej wysokości lub dokonania opłaty po upływie ww. 
ustawowych terminów płatności, organ zezwalający stwierdzi wygaśnięcie zezwolenia (zezwoleń) - art. 18 
ust.12 pkt 5 cytowanej powyżej ustawy. 
 

 


