Stary Sącz, ..........…………....................
....................................................................................
....................................................................................
imię i nazwisko przedsiębiorcy/ nazwa firmy

.....................................................................................
.....................................................................................
adres zamieszkania przedsiębiorcy
nr telefonu – (za zgodą przedsiębiorcy)

Burmistrz
Starego Sącza

OŚ WIADCZENIE
o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok
w placówce .............................................………………...............…………………………………………………………………
(adres placówki)
Na podstawie art. 111 ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487) zwanej dalej Ustawą
oświadczam(y), że wartość sprzedaży brutto napojów alkoholowych1
wynosiła:
dla napojów alkoholowych kat. A,
tj. o zawartości alkoholu do 4,5% oraz piwa

-

złotych

-

złotych

-

złotych

słownie złotych:
dla napojów alkoholowych kat. B,
tj. o zawartości alkoholu powyżej 4,5% do 18% (z wyjątkiem
piwa)

słownie złotych:
dla napojów alkoholowych kat. C,
tj. o zawartości alkoholu powyżej 18 %
słownie złotych:
Oświadczam, że jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań (art. 233
§1 Kodeksu Karnego) oraz przyjmuję do wiadomości fakt, że przedstawienie fałszywych danych
spowoduje cofnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z art. art. 18 ust. 10
pkt. 5 Ustawy.
.........................................................................................
Czytelny podpis przedsiębiorcy(ów)
1

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

i usług oraz podatku akcyzowego (art. 2¹ ust. 1, pkt. 8 Ustawy).
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Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że:
1. administratorem tak zebranych danych osobowych jest Gmina Stary Sącz, ul. Stefana Batorego
25, 33-340 Stary Sącz
2. moje dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowań dotyczących zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych,
3. moje dane nie zostaną udostępnione innym podmiotom w celu przeprowadzenia postępowań
dotyczących zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
4. obowiązek podania danych wynika z ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz ustawy z dnia 26 października 1982 r. o
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487).
5. mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania wraz z prawem do kontroli
przetwarzania danych zawartych w zbiorze zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

........................................................................................
Czytelny podpis przedsiębiorcy(ów)
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