
                Karsin, dnia ........................................ 

.......................................................... 
/imię i nazwisko lub nazwa firmy/ 

 

.......................................................... 
                     /adres/ 

 

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

                   /telefon/   
 

                                                                                                               

 

O Ś W I A D C Z E N I E  

 
Uprzedzony o odpowiedzialności  wynikającej z art.  18 ust. 10 pkt 5  i ust. 11 ustawy 

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. 

poz. 487 z późn. zm.). w postaci  cofnięcia   posiadanych zezwoleń w przypadku złożenia 

fałszywych danych w oświadczeniu  oraz 3 – letniej karencji w ubieganiu się o ponowne 

zezwolenia  na sprzedaż  napojów alkoholowych, na podstawie art. 11
1 

 ust. 4 ustawy z dnia 26 

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

jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 487 z późn. zm.).  

 

o ś w i a d c z a m,  

 

że od 1 stycznia 20__ roku do 31 grudnia 20__ roku  wartość sprzedaży* 

napojów alkoholowych w sklepie / zakładzie  

 

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

/ rodzaj punktu oraz dokładny adres / 

 

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

 

wyniosła:  

 do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa         ........................................ zł  

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

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

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

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

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

   

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

                  /podpis/ 
 

*Pouczenie: 
1. Oświadczenie powinno być przekazane do dnia 31 stycznia każdego roku kalendarzowego;  

2. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej na podstawie umowy spółki cywilnej - podpisy 

wszystkich wspólników winny być złożone na oświadczeniu; 

3. Zgodnie z art. 18 ust. 10 pkt. 5 ww ustawy zezwolenia cofa się w przypadku przedstawienia fałszywych 

danych w oświadczeniu o wartości  sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim – karencja 3 

lata; 

4. Zgodnie z art. 2
1 

pkt. 8 ww. ustawy wartość sprzedaży jest to kwota należna sprzedawcy za sprzedane 

napoje alkoholowe, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. 

 

VERTE    

 

WÓJT GMINY  KARSIN 

Ul. Długa 222 

83 – 440 Karsin 



Dodatkowe informacje: 

Od dnia 1 stycznia 2016r. obowiązują nowe zasady wygaszania zezwoleń w związku 

z niezłożeniem ww. oświadczenia oraz niedokonaniem ww. opłaty w nieprzekraczalnym terminie do dnia      

31 stycznia danego roku: 

 

1. W przypadku niezłożenia w terminie do dnia 31 stycznia danego roku pisemnego oświadczenia 

o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży 

w roku poprzednim, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia ww. obowiązku, 

jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania ww. czynności nie złoży 

oświadczenia wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty określonej w art. 

11
1
 ust 2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 

(tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 487 z późn. zm.).  

 

2. W przypadku niedokonania w terminie do dnia 31 stycznia danego roku opłaty w wysokości określonej w art. 

11
1
 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 

(tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 487 z późn. zm.), zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu 

terminu dopełnienia ww. obowiązku, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do 

dokonania ww. czynności nie wniesie raty  opłaty określonej w art. 11
1
 ust. 2 albo 5 ww. ustawy, powiększonej 

o 30% tej opłaty.  

 

Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z ww. przyczyn, może wystąpić z wnioskiem 

o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji 

o wygaśnięciu zezwolenia. 

 

 
Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska 

w Urzędzie Gminy w Karsinie (pokój numer 5) lub dzwoniąc pod nr tel. 58 687 31 20 wew. 45. 

 
 

Wyciąg z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości  

 i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 

art. 11
1

  

ust. 1 W celu pozyskania dodatkowych środków finansowych na finansowanie zadań określonych 

w art. 4
1
 ust. 1 gminy pobierają opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 

ust. 2 Opłatę, o której mowa w ust. 1, wnosi się na rachunek gminy, przed wydaniem zezwolenia, 

 w wysokości: 

      1)   525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa; 

      2)   525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa); 

      3)   2.100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu. 

ust. 4 Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia 

do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów 

alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim. 

ust. 5 Opłatę, o której mowa w ust. 1, przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych  

w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:  

      1)   37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa - wnosi  

            w wysokości  1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim; 

      2)   37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) 

            - wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim; 

      3)   77.000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu - wnosi w wysokości  

            2,7%    ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim. 

ust. 6 Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie 

przekroczyła wartości, o których mowa w ust. 5, wnoszą opłatę w wysokości określonej w ust. 2.  

ust. 7 Opłata, o której mowa w ust. 1, wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym 

zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku 

kalendarzowego. 

ust. 8 W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty, o których mowa w ust. 1-5, dokonuje się 

w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia. 

ust. 9 Wartość sprzedaży należy obliczać oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych. 

 

 


