
 

Oznaczenie Przedsiębiorcy:   Tomice, dnia ……………………………. 
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Urząd Gminy Tomice 

ul. Wadowicka 51 

34-100 Tomice 
 

OŚWIADCZENIE O WARTOŚCI SPRZEDAŻY  

NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W ROKU 2022 

 

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

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U. 2021 r. poz. 1119 ze zm.) oświadczam, że wartość 

sprzedaży napojów alkoholowych w roku 2022 w punkcie sprzedaży: 

 

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

/adres punktu sprzedaży/ 

wyniosła: 

 

• Napoje alkoholowe do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo …………..………………… zł 

(słownie ………………………………………………………………...………………….…..); 

• powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu / z wyjątkiem piwa/………………………… zł 

(słownie........................................................................................................................................) 

 

• powyżej 18% zawartości alkoholu………………………………………………………….. zł 

(słownie.......................................................................................................................................... 

 

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 ustawy z dnia 26 października 

1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.  

 

 

 

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

/podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia,  

 pieczęć przedsiębiorcy/ 

 

 

*)  Wartość sprzedaży – kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe, z uwzględnieniem 

podatku  

od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. 

**) Zaznaczyć właściwe.  

 

 

 



 

POUCZENIE 

 

1. W celu pozyskania dodatkowych środków na finansowanie zadań określonych w ustawie z dnia 

26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. 

Dz. U. 2021 r. poz. 1119 ze zm.) gminy pobierają opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych.  

2. Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2022 są zobowiązani do 

złożenia do dnia 31 stycznia 2023 r. pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych 

rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży. 

 

3. Opłata za cały 2023 rok korzystania z zezwolenia: 

A) napoje alkoholowe do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo – wartość sprzedaży w roku 2022: 

 

- do 37 500 zł – opłata w wysokości 525 zł 

- powyżej 37 500 zł – opłata w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów 

 

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

sprzedaży w roku 2022: 

 

- do 37 500 zł – opłata w wysokości 525 zł 

- powyżej 37 500 zł - opłata w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów 

 

C) napoje alkoholowe powyżej 18% zawartości alkoholu – wartość sprzedaży w roku 2022: 

 

- do 77 000 zł – opłata w wysokości 2100 zł 

- powyżej 77 000 zł – opłata w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów 

 

4. Przedsiębiorcy, których zezwolenia utrzymują ważność przez cały 2023 rok mogą wnosić opłatę 

jednorazowo za cały rok korzystania z zezwolenia w terminie do 31 stycznia 2023 r. lub w trzech 

równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września 2023 r. 

 

5. Przedsiębiorcy, których zezwolenia tracą ważność w ciągu 2023 roku wnoszą opłatę jednorazowo  

do 31 stycznia 2023 r. w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia. 

 

6. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wygasa, jeżeli przedsiębiorca: 

 

- w terminie do 31 stycznia 2023 r. nie złoży oświadczenia o wartości sprzedaży napojów 

alkoholowych za rok 2022 lub w ciągu następnych 30 dni nie złoży tego oświadczenia wraz z 

opłatą dodatkową w wysokości 30% rocznej opłaty podstawowej; i/lub 

- nie wniesie opłaty za korzystanie z zezwolenia uiszczonej w ratach w terminach do 31 stycznia, 

31 maja i 30 września 2023 r. lub jednorazowo w terminie do 31 stycznia 2023 r., lub nie wniesie 

w ciągu następnych 30 dni wymaganej opłaty powiększonej o 30% opłaty należnej za cały rok 

kalendarzowy. 

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych: 

 

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 danych osobowych (RODO), organ zezwalający informuje, 

że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Tomice z siedzibą przy ul. 

Wadowickiej 51, 34-100 Tomice, e-mail: gmina@tomice.pl tel. +48 33 823 35 98; fax: +48 33 823 35 

98 wewn. 13. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w postępowaniu administracyjnym 

prowadzonym w przedmiocie wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Posiada Pani/Pan 

prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania i ograniczenia przetwarzania na zasadach 

określonych w przepisach o ochronie danych osobowych.  

 


