
Przedsiębiorca: 
 
............................................................ 

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

…………………………………………… 

NIP.......................................................  

Nr telefonu ……………………………..    Szczawnica, dnia................................................ 

e-mail …………………………………… 

 
O Ś W I A D C Z E N I E 

Uprzedzony(a) o konsekwencjach za podanie nieprawdziwych danych, wynikających z art. 18 ust. 10 pkt. 5 

ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst 

jednolity Dz. U. z 2021, poz. 1119) oświadczam, że w prowadzonym przeze mnie sklepie/ lokalu 

gastronomicznym …………………………………………………………….……………………………… położonym 

w Szczawnicy, przy ulicy …………………………………………………………………………………………………….. 

 
wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych brutto (z podatkiem VAT oraz podatkiem 

akcyzowym) w roku 2021 wyniosła: 

 
- dla napojów alkoholowych kat. A, tj. o zawartości alkoholu do 4,5% oraz piwa 

zezwolenie nr …………............................................................. – .................................................................. złotych, 

słownie złotych .......................................................................................................................................................... 

 

- dla napojów alkoholowych kat. B, tj. o zawartości alkoholu powyżej 4,5% do 18% oprócz piwa 

zezwolenie nr .......................................................................... – …………...................................................... złotych, 

słownie złotych .......................................................................................................................................................... 

 

- dla napojów alkoholowych kat. C, tj. o zawartości alkoholu powyżej 18% 

zezwolenie nr .......................................................................... – ………….................................................... złotych, 

słownie złotych .......................................................................................................................................................... 

 
 
POUCZENIE: 
1. PODPISANY EGZEMPLARZ OŚWIADCZENIA NALEŻY ZŁOŻYĆ W URZĘDZIE W TERMINIE DO DNIA 31 STYCZNIA.  
W przypadku przesłania pocztą – o terminowości decyduje data stempla pocztowego. 
2. Wpłaty należności w terminie do 31 stycznia, można dokonywać gotówką w kasie Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica. 

3. W przypadku wpłaty bezgotówkowej na konto urzędu 60 8817 0000 0000 0589 2000 0070 na dowodach wpłaty 

należy podać numer zezwolenia i adres punktu sprzedaży. 
4. Przedsiębiorcy posiadający zezwolenia ważne cały kalendarzowy rok, mogą wnosić opłaty w 3 równych ratach  
w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września. 
5. W przypadku niezłożenia w terminie do dnia 31 stycznia 2022 r. oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych 
rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży za rok poprzedni, przedsiębiorca ma możliwość złożenia takiego 
oświadczenia najpóźniej do 2 marca 2022 r. wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% 
opłaty podstawowej. 
6. W przypadku niedokonania w terminie do dnia 31 stycznia 2022 r. opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych 
przedsiębiorca ma możliwość dokonania opłaty najpóźniej do 2 marca 2022 r. wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty 
dodatkowej w wysokości 30% opłaty wynikającej z oświadczenia.  
7. W przypadku gdy oświadczenie podpisuje pełnomocnik, należy załączyć stosowny dokument celem potwierdzenia 
właściwego umocowania do wykonanej czynności. 
 

Potwierdzam, iż zapoznałam/em się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania moich danych osobowych 

zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

(RODO). 

 
 
 

.…......................................................................................... 
(czytelny podpis przedsiębiorcy lub pełnomocnika) 



Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w 

sprawie ochrony danych osobowych  (RODO)   informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica – adres: ul. Szalaya 103, 34-460 

Szczawnica, tel. 18 262 22 03. 

2. Z Administratorem można kontaktować się poprzez adres e-mail: miasto@szczawnica.pl, lub pisemnie na adres jego siedziby. 

3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można się kontaktować w sprawach związanych z 

przetwarzaniem danych osobowych poprzez adres e-mail: iod@szczawnica.pl, pisemnie na adres siedziby Administratora lub 

pod nr tel.: 18 262 22 03. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 

6 ust. 1 lit. c RODO). Dane osobowe przetwarzane będą w celu złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży napojów 

alkoholowych oraz przeprowadzenia postępowania administracyjnego w przedmiocie wydawania zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych  na podstawie art. 18 ust. 10 pkt. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1119.). 

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym organom i podmiotom na podstawie obowiązujących przepisów 

prawa. 

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych. 

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 4 celów, a następnie, 

jeśli chodzi o materiały archiwalne zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i 

archiwach. 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, możliwości ich sprostowania i ograniczenia 

przetwarzania na zasadach przewidzianych w przepisach prawa.  

9. Posiada  Pani/Pan  prawo  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  

gdy  uzna  Pani/Pan,  że  przetwarzanie  danych osobowych narusza przepisy RODO. 

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże niezbędne do realizacji celów określonych w pkt 4.  

11. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu. 

 
 


