
   
                                                                                                …………., dnia …....................... 

…………………………….. 
 (oznaczenie przedsiębiorcy) 
 

................................................................. 
(siedziba i adres przedsiębiorcy)  
 

                                                         

NIP ........................................................... 

 

.................................................................                                 
numer telefonu kontaktowego* 
 

.................................................................                                 
adres e-mail* 
 

…………………………………….…… 
 adres do korespondencji jeżeli jest inny niż adres siedziby firmy* 
        

                                                                            Urząd Gminy w Purdzie 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 

                        o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok  2018 

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

(nazwa i adres punktu sprzedaży) 

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

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2137, z późn. zm.) oświadczam, że od dnia  

1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. wartość sprzedaży brutto napojów alkoholowych  

wyniosła: 

 

 

A - do 4,5 % zawartości alkoholu oraz  piwa      ….............................  zł …...........  gr 

 

     B - powyżej 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu …............................. zł …........... gr                 
                                                        

      C -  powyżej 18 % zawartości  alkoholu               …............................. zł …..........   gr 

 
 
Niniejsze oświadczenie składam uprzedzony(a) o odpowiedzialności wynikającej z art. 18 ust. 10    

pkt 5 i pkt. 11 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi „zezwolenie cofa się w przypadku przedstawienia fałszywych danych                     

w oświadczeniu. 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”. co potwierdzam własnoręcznym podpisem. 

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

                                                                                                                                     (podpis(y) przedsiębiorcy(ów) lub osoby upoważnionej) 
 

„*” – Dane nieobowiązkowe - wnioskodawca nie musi ich podawać, choć ich podanie może ułatwić kontakt z wnioskodawcą  

w celu załatwienia sprawy.  

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Na podstawie z art. 6 ust. 1 lit a. 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 

tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)  wyrażam zgodę na 

przetwarzanie moich danych osobowych przez Wójta Gminy Purda w zakresie: nr telefonu, adres e-mail i adres do doręczeń, 

w celu przekazywania przez Urząd istotnych informacji związanych z prowadzonym postępowaniem. 
 
                                                                                                                                    ............................................................................................. 

                                                                                                                                     (podpis(y) przedsiębiorcy(ów) lub osoby upoważnionej) 


