
Jabłonna, dnia………………… 
……………………………………………. 
          (Imię i nazwisko / Nazwa przedsiębiorcy)  
 
……………………………………………………… 
                                   (NIP)  
 
……………………………………………………… 
                (Adres zamieszkania lub siedziby) 
 
Telefon i adres e-mail………………………………                      Urząd Gminy Jabłonna 

Wydział Oświaty, Sportu i Spraw 
Społecznych 
ul. Modlińska 152 
05-110 Jabłonna 
 

OŚWIADCZENIE  
 

o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w ……….. roku w punkcie sprzedaży napojów alkoholowych (adres i rodzaj 
punktu) ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………............................................................                
Uprzedzony o odpowiedzialności wynikającej z art. 18 ust. 10 pkt. 5 i ust. 11 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i 
przeciwdziałaniu alkoholizmowi w postaci cofnięcia posiadanych zezwoleń oraz 3 – letniej karencji w ubieganiu się o 
ponowne zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, na podstawie art. 111 ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o 
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277, z późn. zm.) oświadczam, że wartość 
sprzedaży brutto napojów alkoholowych od 1 stycznia …………..roku do 31 grudnia ………….. roku wyniosła:  

 
Rodzaj  

napojów 
alkoholowych 

Wartość sprzedaży alkoholu w  
 

………..…….r.  w złotych 

Wartość sprzedaży 
słownie zł 

Opłata roczna za 
korzystanie 
z zezwolenia  

 
w ….……..……r. 

 
napoje o 

zawartości do 
4,5% alkoholu 

oraz piwo 
A 

 
 
…..……………..…………...zł 

 
…………………………………. 
 
………………………………….. 

 
 
………………..zł 
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powyżej 4,5% 
do 18% 

alkoholu (z 
wyjątkiem 

piwa) 
B 

 
 
….……………..…………....zł 

 

…………………………………. 
 
…………………………………. 

 

 
 
..………………..zł 

 
napoje o 

zawartości 
powyżej 18% 

alkoholu 
C 

 
 
……………………………..zł 

 
………………………………… 
 
………………………………… 
 

 
 
………………...zł 

 
 

……………………………………………… 
(czytelny podpis przedsiębiorcy lub osoby upoważnionej) 



 
 

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 Jabłonna 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) 

 
POUCZENIE 

 
1. Oświadczenie należy złożyć w Urzędzie Gminy w Jabłonnie do 31 stycznia. 
 

2. Opłata wnoszona jest na rachunek : Urząd Gminy Jabłonna BS O/Jabłonna  
Nr 09 8013 1016 2002 0009 7014 0001  
 
3. Wartość sprzedaży –kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe, z uwzględnieniem podatku 
od towarów  i usług oraz podatku akcyzowego (art. 2¹ pkt 8 ustawy z dnia 26 października 1982 roku 
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi).  
 
4. Opłata roczna za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynosi: 
a) alkohol do 4,5% oraz piwo: 
● jeśli wartość sprzedaży  wyniosła do 37.500 zł – opłata -  525 zł 
● jeśli wartość sprzedaży przekroczyła 37.500 zł - opłata stanowi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów 
w roku poprzednim; 
b) alkohole powyżej 4,5 % do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa): 
● jeśli wartość sprzedaży wyniosła do 37.500 zł - opłata – 525 zł 
● jeśli wartość sprzedaży przekroczyła 37.500 zł - opłata stanowi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów 
w roku poprzednim; 
c) alkohole powyżej 18%: 
● jeśli wartość sprzedaży wyniosła do 77.000 zł - opłata - 2.100 zł 
● jeśli wartość sprzedaży przekroczyła 77.000 zł - opłata stanowi 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów 
w roku poprzednim. 
 
5. Przedsiębiorcy, których zezwolenia utrzymują ważność przez cały  rok - mogą wnosić opłatę w trzech 
równych ratach do 31 stycznia, do 31 maja, do 30 września. 
 
6. Przedsiębiorcy, których zezwolenia tracą ważność w trakcie danego roku - wnoszą opłatę do 31 stycznia w 
wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia (opłata wyliczona w dniach).  
 
7. W przypadku gdy przedsiębiorca nie złoży oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 
terminie do 31 styczna– zezwolenie wygasa jeśli przedsiębiorca nie złoży oświadczenia w ciągu dodatkowych 
30 dni ( termin liczony od 31 stycznia) wraz   z jednoczesnym dokonaniem dodatkowej opłaty w wysokości 
30% opłaty podstawowej za dany rodzaj zezwolenia.  
 
8. W przypadku gdy przedsiębiorca nie zapłaci w terminie do 31 stycznia, 31 maja lub 30 września kolejnej raty 
opłaty za korzystanie z zezwolenia – zezwolenie wygasa jeśli przedsiębiorca nie dokona w terminie 30 dni (30 
dni liczone od 31 stycznia, 31 maja, 30 września) opłaty powiększonej o 30% należnej opłaty. Dodatkowa 
30% opłata jest liczona od wyliczonej opłaty ratalnej dla każdego zezwolenia.  
 
9. W przypadku przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu o wartości sprzedaży napojów 
alkoholowych - zezwolenie na sprzedaż alkoholu cofa się, a przedsiębiorca może wystąpić z wnioskiem o 
nowe zezwolenie po upływie 3 lat od daty uprawomocnienia się decyzji o cofnięciu zezwolenia.  
 
 
 
  
 


