
……………………………………………………                 …………………………………………………… 

           (imię i nazwisko)                  (miejscowość, data) 

 

…………………………………………………… 
              (adres zamieszkania przedsiębiorcy) 
 

……………………………………………………    
         (adres punktu sprzedaży, nr telefonu)   

        Wójt Gminy 

                     Aleksandrów Kujawski  
 

 

OŚWIADCZENIE O WARTOŚCI SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH 
 

Stosownie do art. 111 ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości  

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U.2018 r. poz. 2137)  oświadczam, że wartość sprzedaży 

napojów alkoholowych w roku 2018 wyniosła: 

Lp. Rodzaj napojów alkoholowych Nr zezwolenia i okres jego ważności 
Wartość sprzedaży alkoholu* 

(kwota brutto) w PLN 

A 

napoje alkoholowe o zawartości 

do 4,5 % alkoholu oraz piwo 
 

 

 
Nr ……………………………………… 

okres ważności 
 

od …………………………………  roku 

 

do …………………………………  roku 

 

………………………………zł 

 

B 

 napoje alkoholowe o zawartości  

 powyżej 4,5 % do 18% alkoholu                               

z wyjątkiem piwa 

 

 

 

Nr ……………………………………… 

okres ważności 
 

od …………………………………  roku 

 

do …………………………………  roku 

 

 

………………………………zł 

 

C 

napoje alkoholowe o zawartości 

powyżej 18% alkoholu 

 

 

 

 
Nr ……………………………………… 

okres ważności 
 

od …………………………………  roku 

 

do …………………………………  roku 

………………………………zł 

A II 

Zezwolenie tzw. ogródek piwny 

(napoje alkoholowe o zawartości 

do 4,5 % alkoholu oraz piwo 
do spozycia w miejscu sprzedaży) 

 

Nr ……………………………………… 
okres ważności 

 

od …………………………………  roku 

 

do …………………………………  roku 

………………………………zł 

Załączniki: do oświadczenia można dołączyć np. roczny raport sprzedaży (dla każdego rodzaju 

alkoholu oddzielnie) – stan na dzień 31.12.2018 roku lub inny dokument na podstawie którego 

dokonano wyliczenia wartości sprzedaży.  

 Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych składam pouczony(a) o odpowie-

dzialności wynikającej z art.18 ust. 10 pkt 5 ustawy z dna 26 października 1982 roku o wychowaniu 

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 2137): „zezwolenie cofa się w 

przypadku przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu”, co potwierdzam własnoręcznym 

podpisem:                                                                                                  
......................................................... 

            (data i czytelny podpis) 



POUCZENIE  
* 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 dna 26 października 1982 roku  

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j.Dz.U.2018 r. poz. 2137) 

 
Oświadczenie należy złożyć do dnia 31 stycznia 2019 roku w Biurze Obsługi Urzędu Gminy Aleksandrów 

Kujawski lub w pokoju nr 7 (parter). 
 

1. Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim są obowiązani do złożenia 

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

holowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim(art.111 ust.4). Przedstawienie fałszywych danych  

w oświadczeniu skutkuje cofnięciem zezwolenia (art.18 ust.10 pkt 5). 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

2. Wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przedstawiona w oświadczeniu stanowi 

podstawę do naliczenia opłaty rocznej za korzystanie z zezwolenia(zezwoleń) w danym roku kalendarzowym 

– na zasadach określonych w art. 111 ust. 2, 5, 6 i 8 powyżej cytowanej ustawy: 

Lp. Rodzaj  

sprzedawanych 

napojów alkoholowych 

Opłata podstawowa pobierana w 

przypadku gdy wartość sprzedaży napojów 

alkoholowych NIE PRZEKROCZYŁA 

progu ustawowego 

Powiększenie opłaty, gdy wartość 

sprzedaży PRZEKROCZYŁA 

próg ustawowy 

 

1. o zawartości do 4,5% 

alkoholu oraz na piwo - 

A 

przy wartości sprzedaży do 37 500 zł 

opłata roczna wynosi 525,00  

dodatkowo 1,4% ogólnej wartości 

sprzedaży tej kategorii napojów  

w roku poprzednim 

2. o zawartości powyżej 

4,5% do 18% z 

wyjątkiem piwa - B  

przy wartości sprzedaży do 37 500 zł 

opłata roczna wynosi 525,00  

dodatkowo 1,4% ogólnej wartości 

sprzedaży tej kategorii napojów w 

roku poprzednim   

3. o zawartości powyżej 

18% alkoholu - C 

przy wartości sprzedaży do 77 000 zł 

opłata roczna wynosi 2.100,00  

dodatkowo 2,7% ogólnej wartości 

sprzedaży tej kategorii napojów w 

roku poprzednim 
 

3. Opłata za korzystanie z posiadanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszona jest na 

rachunek gminy jednorazowo do 31 stycznia lub w trzech równych ratach w terminach: do 31 stycznia I rata, 

do 31 maja II rata, do 30 września III rata. 
 

Nr rachunku bankowego urzędu gminy KBS Aleksandrów Kujawski: 91 9537 0000 0010 5356 2000 

0026  

z dopisaniem nazwy punktu sprzedaży, rodzaju zezwolenia i wskazaniem okresu za jaki dokonywana jest 

opłata (I, II, III rata czy za cały rok 2019) 

 

Kasa urzędu gminy: Poniedziałek, środa, czwartek 7.30-14.00, piątek 7.30-12.30, Wtorek 7.30-16.30 

W pokoju nr 6 oraz w kasie urzędu istnieje możliwość dokonania płatności kartą płatniczą. 

Zgodnie z art. 18 ust. 12  zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wygasa w przypadku: 

1) likwidacji punktu sprzedaży; 

2) upływu terminu ważności zezwolenia; 

3) zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży; 

4) zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej; 

5)    niedopełnienia w terminach obowiązku: 

a) złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 11 1  ust. 4, lub 

b) dokonania opłaty w wysokości określonej w art. 11 1  ust. 2 i 5. 

W przypadku, o którym mowa w ust. 12 pkt 5 lit. a i b  zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu 

terminu dopełnienia obowiązku złożenia oświadczenia lub dokonania opłaty, o którym mowa w art. 111 ust. 4, 

jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności określonej w ust. 12 pkt 5 

lit. a nie złoży oświadczenia wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty 

określonej w art. 11 1  ust. 2. 


