
 
………………………………………………….. 

                  (miejscowość i data) 
………………………………………………………. 

     (oznaczenie przedsiębiorcy) 
 
………………………………………………………. 
                       (siedziba i adres) 
 
……………………………………………………….   Urząd Gminy Stare Pole 
Tel. ............................................................................    ul. Marynarki Wojennej 6 
         82-220 Stare Pole 

  
 
 
OŚWIADCZENIE 

o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok     
 

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

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r., poz. 487) oświadczam, że 

w ……………………………..…………………………………………………………………………..…………….…... 

(nazwa i adres punktu sprzedaży) 
 

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

wartość sprzedaży* napojów alkoholowych  wyniosła: 

 

1) zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa                     
  

2) zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu  
(z wyjątkiem piwa)                 

 
3) zawierających powyżej 18% alkoholu                                             

 
 
 

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

                             (podpis przedsiębiorcy) 
 
 
*wartość sprzedaży – kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe z uwzględnieniem  

podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego 
 

 WYPEŁNIA URZĄD GMINY  
                                                                                                

  
Opłata za korzystanie z przedmiotowych zezwoleń 

Opłata roczna w wysokości  

I rata w wysokości  

II rata w wysokości  

III rata w wysokości  

 

        zł   gr 

        zł   gr 

        zł   gr 

    r. 

 



POUCZENIE 
 
1. Oświadczenie należy złożyć w Urzędzie Gminy Stare Pole do dnia 31 stycznia. 

2. Wartość sprzedaży za rok poprzedzający oblicza się odrębnie dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych. 

3. Opłaty za cały rok korzystania z zezwolenia: 

a) na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do  4,5 % alkoholu oraz piwa: 

• wartość sprzedaży w roku poprzednim wynosi do 37.500 zł – opłata 525 zł, 

• wartość sprzedaży w roku poprzednim przekracza 37.500 zł – opłata stanowi 1,4 % ogólnej wartości sprzeda-

ży, 

b) na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa):  

• wartość sprzedaży w roku poprzednim wynosi do 37.500 zł – opłata 525 zł, 

• wartość sprzedaży w roku poprzednim przekracza 37.500 zł – opłata stanowi 1,4 % ogólnej wartości sprzeda-

ży, 

c) na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu:  

• wartość sprzedaży w roku poprzednim wynosi do 77.000 zł – opłata 2.100 zł 

• wartość sprzedaży w roku poprzednim przekracza 77.000 zł – opłata stanowi 2,7 % ogólnej wartości sprzeda-

ży. 

4. Opłatę można wnosić w trzech równych ratach:  do 31 stycznia, do 31 maja i 30 września danego roku. 

5. Przedsiębiorcy, których zezwolenia tracą ważność w ciągu roku, wnoszą opłatę proporcjonalną do okresu ważności 

zezwolenia. 

6. Opłatę należy wnieść na konto w Banku Spółdzielczym w Malborku o/Stare Pole 

 22 8303 0006 0040 0400 0329 0001. 

7. W przypadku niezłożenia oświadczenia o wartości sprzedaży, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu 

terminu dopełnienia obowiązku złożenia oświadczenia, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu termi-

nu złożenia oświadczenia, nie złoży oświadczenia wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 

30% opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. 

8. W przypadku niedokonania opłaty w ustalonych terminach, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu 

terminu dopełnienia obowiązku dokonania opłaty, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu 

dokonania opłaty nie wniesie raty opłaty, powiększonej o 30% tej opłaty. 

9. W przypadku przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu o wartości sprzedaży alkoholu – zezwolenie na 

sprzedaż napojów alkoholowych cofa się, a przedsiębiorca może wystąpić z wnioskiem o nowe zezwolenie po upły-

wie 3 lat. 

10. Wydruk z kasy fiskalnej lub inny dokument potwierdzający wartość sprzedaży napojów alkoholowych należy zacho-

wać w razie kontroli. 

 

 


