F-50/WSO (1)

Strzegom, dnia ………………………... r.

………………………………………………….
Imię i nazwisko przedsiębiorcy lub nazwa osoby prawnej
w przypadku spółki cywilnej imiona i nazwiska wspólników

……………………………………………………………
Adres siedziby przedsiębiorcy lub osoby prawnej

…………………………………………………………….
Nr telefonu, numer NIP

Burmistrz Strzegomia
Urząd Miejski w Strzegomiu
Rynek 38
58-150 Strzegom

OŚWIADCZENIE
O WARTOŚCI SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W ROKU …………….
Oświadczam, że w roku …………………. wartość sprzedaży napojów alkoholowych w:
…………………………………………………………………………………………………..
(nazwa i adres punktu sprzedaży)

wyniosła dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych:

Rodzaj
zezwolenia

Numer zezwolenia
i okres ważności

A
do 4,5% zaw.
alkoholu oraz
na piwo

……………………………………
Nr zezwolenia

Wartość sprzedaży napojów alkoholowych
w …………. r.
(tj. kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje
alkoholowe, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług
oraz podatku akcyzowego)

……………………., ………. zł.
słownie: …………………....................................................
………………………………………………………………

B
pow. 4,5% do
18% zaw.
alkoholu
(z wyjątkiem
piwa)
C
pow. 18% zaw.
alkoholu

…………….………, ……… zł.
……………………………………
Nr zezwolenia

słownie: …………………...................................................
……………………………………………………………..
…………….………, ………zł.

……………………………………
Nr zezwolenia

słownie: …………………...................................................
……………………………………………………………..
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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 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi.

……....................................................................
……....................................................................
(podpis(y) przedsiębiorcy(ów) *
*w przypadku wykonywania działalności gospodarczej na podstawie umowy spółki cywilnej – podpisy wszystkich wspólników.

Pouczenie
1. Opłatę za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych naliczoną zgodnie z art. 11¹
ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, należy wnieść na rachunek
gminy (tj. na rachunek bankowy Gminy Strzegom Santander Bank Polska O/Strzegom 81
1090 2343 0000 0005 9800 0229 lub dokonać wpłaty w kasie Urzędu
Miejskiego w Strzegomiu (parter – pokój Nr 11) z zaznaczeniem tytułu wpłaty w każdym roku
kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia,
31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego lub jednorazowo w terminie do 31 stycznia
danego roku kalendarzowego.
2. Zgodnie z art. 18 ust.12 pkt 5 lit. a oraz ust. 12a ustawy z dnia 26 października 1982 r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zezwolenie wygasa z upływem 30
dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku złożenia oświadczenia, 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. 111 ust. 2.
3. W przypadku przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu organ zezwalający cofa
zezwolenie (zezwolenia) – art. 18 ust.10 pkt 5 ww. ustawy.
4. Jako wartość sprzedaży napojów alkoholowych należy podać kwotę należną przedsiębiorcy za
sprzedane napoje alkoholowe, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku
akcyzowego.
5. 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. 11 1 ust.5 i 6 ww. ustawy.
Opłata podstawowa na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa i napojów
zawierających powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu, przy wartości sprzedaży do 37 500 zł
wynosi 525 zł.
Przy wartości sprzedaży powyżej 37 500 zł – opłata wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych
napojów w roku poprzednim.
Opłata podstawowa na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu przy
wartości sprzedaży do 77 000 zł wynosi 2.100 zł. Przy wartości sprzedaży powyżej 77 000 zł –
opłata wynosi 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.
6. Zgodnie z art. 18 ust.12 pkt 5 lit. b oraz ust. 12b ustawy z dnia 26 października 1982 r. o
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zezwolenie wygasa z upływem
30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku dokonania opłaty w wysokości
określonej w art. 111 ust. 2 i 5, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do
dokonania czynności określonej w ust. 12 pkt 5 lit. b nie wniesie raty opłaty określonej w art. 111
ust. 2 albo 5, powiększonej o 30% tej opłaty.
7. 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 (art. 11¹ ust.8).
8. Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z przyczyn określonych w art. 18, ust.12 pkt 5, może
wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od
dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia (art. 18 ust.13).
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KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 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 takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L
Nr 119, str. 1 z późn. zm.) informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Urząd Miejski w Strzegomiu reprezentowany przez
Burmistrza Strzegomia z siedzibą Urząd Miejski Rynek 38, 58 – 150 Strzegom.
2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu jest Pan Tomasz Wadas.
Kontakt do inspektora ochrony danych adres e-mail: iodo@amt24.biz
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży
napojów alkoholowych i dokonania stosownej opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż
napojów alkoholowych w roku 2020, art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO oraz art. 111 ust. 4 ustawy z dnia 26
października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019r.,
poz. 2277 z późn.zm.), art. 104 – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz.
256 z późn. zm.), Uchwała Nr 50/18 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 9 lipca 2018r. w sprawie
ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania
na terenie Gminy Strzegom miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych (Dz. Urz. Woj.
Doln. z 2018r. poz. 3753) i Uchwały Nr 60/18 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 28 sierpnia 2018r.
zmieniającej uchwałę na 50/18 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 9 lipca 2018r. w sprawie
ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania
na terenie Gminy Strzegom miejsc sprzedaży i podania napojów alkoholowych (Dz. Urz. Woj. Dol.
z 2018r. poz. 4242).
4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 3 lat, od ostatecznego zakończenia
sprawy.
5. Ma Pani/Pan prawo do:
– dostępu do treści swoich danych;
– żądania sprostowania lub usunięcia swoich danych;
– żądania ograniczenia przetwarzania;
– wniesienia sprzeciwu;
– cofnięcia zgody na przetwarzanie, jeśli dokonuje się ono na podstawie dobrowolnej
zgody (nie wpływa to wszakże na legalność przetwarzania danych między udzieleniem
zgody a jej cofnięciem).
6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ustawy o ochronie
danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2019r. poz. 1781).
7. Urząd Miejski w Strzegomiu nie prowadzi zautomatyzowanego przetwarzania danych
w formie profilowania.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie: imię, nazwisko, adres
zamieszkania/siedziby firmy, NIP jest obligatoryjne. Nie podanie ww. danych będzie skutkować
brakiem realizacji wniosku.
9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
Burmistrz Strzegomia
Zbigniew Suchyta
Oświadczenie wnioskodawcy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie numeru
telefonu do celów kontaktowych
TAK

NIE
…………………………………………
(Data i podpis składającego wniosek)
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