
Bestwina, dnia _________________ 

_____________________________ 

      (Imię i nazwisko) – NIP 

 

_____________________________ 

  (Adres zamieszkania, nr telefonu) 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 

 
Zgodnie z art. 11.1 ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu 

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j.t. Dz. U. z 2016r. poz.487 ze zm.) 

oświadczam, że w prowadzonym przeze mnie ______________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

(wpisać rodzaj i adres punktu sprzedaży napojów alkoholowych) 

 

wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w 2016 r. wyniosła: 

 

 kat. „A” o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa: 

_____________________________ zł, 

 

słownie złotych: ___________________________________________________________, 

 

 kat. „B” o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa): 

_______________zł, 

 

słownie złotych: ___________________________________________________________, 

 

 kat. „C” o zawartości powyżej 18% alkoholu: 

__________________________________ zł, 

 

słownie złotych: ___________________________________________________________. 

 

Oświadczam, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań 

(art. 233 kk) oraz przyjmuję jednocześnie do wiadomości fakt, że przedstawienie fałszywych 

danych powoduje cofnięcie zezwolenia na podstawie przepisu art. 18 ust. 10 pkt.5 

o wychowaniu w trzeźwości […]. 

Natomiast zgodnie z art.18 ust.12, 13 cytowanej ustawy przedsiębiorca, któremu wygasło 

zezwolenie może wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie zezwolenia nie wcześniej niż po 

upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia. 

 

                                                                                   

____________________________________ 

(własnoręczny podpis przedsiębiorcy) 

UWAGA: 

Opłatę należy wnieść w kasie urzędu lub na rachunek bankowy gminy w każdym roku 

kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach, w terminach: do 31 stycznia, 

31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego (art. 111
 ust. 7 cytowanej ustawy). 

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

uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego za sprzedane napoje 

alkoholowe (art. 21 ust. 8 cytowanej ustawy). 

Oświadczenie proszę złożyć do dnia 16.01.2017r w Gminnym Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Bestwinie ul. Szkolna 4, codziennie w godzinach: 8.00 do 14.30,   

tel. 32 215 46 37 lub 668 193 540 


