
URZĄD MIEJSKI  
Pl. Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice 
tel. 91 38 53 200, fax 91 38 53 207,  
e-mail urzad@gryfice.eu 
   

Gryfice, dnia ...….............................. 
 

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

…................................................................................ 
 imię i nazwisko przedsiębiorcy albo nazwa osoby prawnej 

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

.................................................................................... 
 adres zamieszkania przedsiębiorcy albo siedziba osoby prawnej 

NIP           

        

 

         
 nr telefonu 
 

OŚWIADCZENIE 
 

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

przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019r. poz. 2277 tekst jednolity) oświadczam, że 

wartość sprzedaży brutto napojów alkoholowych* w punkcie sprzedaży przy  

ul. ...................................................  w miejscowości  ....................................  w 2020 roku wynosiła: 

 

- do 4,5% zawartości alkoholu oraz  piwa  ...................................................................................................... zł, 

-  powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu(z wyjątkiem piwa) ................................................................. zł, 

-  powyżej 18% zawartości alkoholu ............................................................................................................... zł. 

 SUMA ..................................................................... zł. 

 

 

 

 

 
Zostałem poinformowany, że: 

• w przypadku przedstawienie fałszywych danych w oświadczeniu organ zezwalający cofa zezwolenie (art. 18 

ust. 10 pkt. 5 ww. ustawy) 
• przedsiębiorca, któremu cofnięto zezwolenie może wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie zezwolenia nie 

wcześniej niż po upływie 3 lat od wydania decyzji o jego cofnięciu (art. 18 ust. 11 ustawy) 
 
 

 

 ........................................................................................ 
 czytelny podpis przedsiębiorcy lub pełnomocnika 
 

 
* wartość sprzedaży – kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku  

akcyzowego (art. 2 1 pkt. 8 ustawy) 
Zezwolenia: 



P*/Pg*  ............................................... ważne do  ..........................................  

S1*/G1*  ............................................... ważne do  ..........................................  

S2*/G2*  ............................................... ważne do  ..........................................  

Wyliczenie wysokości opłaty za korzystanie z w/w zezwoleń alkoholowych 
 

liczba dni korzystania z ww. zezwoleń w roku 2021  ..........................  
 

P* – lub Pg*  .......................................................................................................................................  

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

 Razem: ....................... zł 

S1* – lub G1*  .......................................................................................................................................  

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

 Razem: ....................... zł 

S2* – lub G2*  .......................................................................................................................................  

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

 Razem: ....................... zł 

 SUMA do zapłaty:  ........................................ zł 

Pouczenie: 
Opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, przedsiębiorca prowadzący sprzedaż tych 

napojów  w punkcie sprzedaży, w  którym  roczna wartość sprzedaży w roku poprzednim przekroczyła: 
 

1. 37.500 zł dla napojów do 4,5 % i piwa – wnosi 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim, 
2. 37.500 zł dla napojów do 18 % / z wyjątkiem piwa/ - wnosi 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych  napojów w roku 

poprzednim, 
3. 77.000 zł  dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18 % alkoholu – wnosi  2,7 % ogólnej wartości 

sprzedaży tych napojów w roku poprzednim. 
 

Przedsiębiorcy, których wartość sprzedaży nie przekroczyła w/w kwot wnoszą opłatę 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 alkoholowych powyżej 18 % alkoholu.  

 

1. W przypadku, o którym mowa  w art. 18 ust. 12 pkt 5 lit. a,  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 30 % opłaty określonej w art. 111   

ust. 2. 
2. W przypadku , o którym mowa w art. 18 ust. 12 pkt 5 lit. b,  zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia 

upływu terminu dopełnienia obowiązku dokonania opłaty w wysokości określonej w art. 11 1 ust. 2 i 5, jeżeli 

przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności określonej w ust. 12 pkt 5 li. b 

nie wniesie raty opłaty określonej w art. 111   ust. 2 albo 5, powiększonej o 30% tej opłaty. 
 

Opłata jak wyżej wnoszona jest na rachunek gminy w kasie – pok. 119 w godz. od 8.00 do  14.00 lub na konto Urzędu 

Miejskiego w Banku Spółdzielczym w Gryficach  67937600010000054720010007 w każdym roku kalendarzowym 

objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku 

kalendarzowego. 
 

 Wyliczył/a Sprawdził/a 
 

 ..................................................  ..................................................... 
 (podpis przedsiębiorcy i data ) (podpis osoby przyjmującej i data) 
 

* niepotrzebne skreślić 


