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Urząd Miejski w Słubicach 

WA/3/13         Słubice, dnia.......................................... 
 

……………………………………….. 
(imię i nazwisko przedsiębiorcy, nazwa) 

……………………………………….. 
(adres zamieszkania) 

……………………………………….. 
NIP  

BURMISTRZ SŁUBIC 
Wydział Administracyjny 

 
OŚWIADCZENIE 

o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim 
 

Zgodnie z art. 111 ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, oświadczam, że wartość sprzedaży brutto w poszczególnych napojów 
alkoholowych w roku ………………….  w punkcie sprzedaży:   

………………………………………………………………………………………… wyniosła: 
 (adres punktu sprzedaży)  

 

 
……………………………………… 

                   (podpis)  

Rodzaj 
zezwolenia  

 
Wartość sprzedaży  

Wysokość opłaty 
KOLUMNA POMOCNICZA  

A 

 
 

 
Napojów zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz 
piwo ............................ 
            (kwota w zł) 

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

do 37.500 zł  – 525 zł 

pow. 37 500 zł – 1,4% ogólnej 

wartości sprzedaży  

tj.  ……………….. 

B 

 
 

 

Napojów  zawierających powyżej 4,5% do 18% zawartości 
alkoholu (z wyjątkiem piwa) .............................. 
                                                           (kwota w zł) 

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

do 37.500 zł  – 525 zł 

pow. 37 500 zł – 1,4% ogólnej 

wartości sprzedaży  

tj.  ……………….. 

C 

 
 

 
Napojów  zawierających powyżej 18% zawartości alkoholu 
............................ 
 (kwota w zł) 

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

do 77.000 zł  – 2.100 zł 

pow. 77.000 zł – 2,7% ogólnej 

wartości sprzedaży  

tj.  ……………….. 

Opłata jednorazowa:  

 Opłata wnoszona w trzech równych ratach: 

I  rata do 31 stycznia lub do końca lutego + 30% opłaty podstawowej  

II rata do 31 maja lub do 30 czerwca + 30% opłaty podstawowej  

III rata do 30 września lub do 31 października + 30% opłaty podstawowej  
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Urząd Miejski w Słubicach 

 
WYPIS  Z   USTAWY  

Art. 111. 1. W celu pozyskania dodatkowych środków na finansowanie zadań określonych 
w art. 41 ust. 1 gminy pobierają opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych, o których mowa w art. 18. 

 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. 

 
UWAGA: Sprawdź aktualny rachunek gminy www.slubice.pl 
 
Opłata, o której mowa w ust. 2, dotyczy przedsiębiorców rozpoczynających działalność 

gospodarczą w tym zakresie. 
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.  

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. 
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. 

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.  
 
W przypadku niezłożenia oświadczenia  lub niedokonania opłat w terminach 

i wysokościach j/w przedsiębiorcy przysługuje dodatkowe 30 dni na dokonanie powyższych 
czynności wraz z wniesieniem dodatkowej opłaty w wysokości 30% opłat, o których mowa w art. 
18 ust. 12a i ust. 12b ustawy.  

 
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. 
Wartość sprzedaży należy obliczać oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych. 
Zezwolenia, o których mowa w art. 18, 181 oraz 184, nie podlegają opłacie skarbowej. 

 
Zgodnie z art. 18 ust. 10 pkt 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu 

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi „zezwolenie cofa się w przypadku 
przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu”. 

 
 
 
 
 

http://www.slubice.pl/
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Urząd Miejski w Słubicach 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY  
 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z 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.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: 
„RODO” informuję, że: 

1) Administratorem Państwa danych jest Urząd Miejski w Słubicach reprezentowany 
przez Burmistrza, ul. Akademicka 1, 69-100 Słubice, tel. 95 737 2000, e-mail:, 
slubice@slubice.pl  

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo 
kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych 
osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie 
na adres Administratora.  

3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku 
prawnego wynikającego z  art. 11¹ ust. 4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, którym jest złożenie, do dnia 31 stycznia, 
pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów 
alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim oraz obowiązków 
wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz ustawy z dnia 
26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2137), 

4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji 
ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach 
szczególnych, w tym przepisów archiwalnych.  

5) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie 
będą podlegać profilowaniu. 

6) Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar 
Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 

7) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu 
następujące prawa: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  

(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, 

że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia 

o ochronie danych osobowych (RODO); 

8) Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie 
danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3. 

9) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom lub organom uprawnionym 
na podstawie przepisów prawa. 

  

mailto:slubice@slubice.pl

