
                                                                              …………………………………………….. 
                                                                                                                                 /miejscowość, data/ 
…………………………………………………………………. 
 
 
……………………………………………………………….... 
(oznaczenie przedsiębiorcy) 
 
 
 

O Ś W I A D C Z E N I E 
 

o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za ………………………. rok w punkcie 
sprzedaży detalicznej* - gastronomicznej*  
 
w ……………………………………………………………………………………………… 
                             / podać adres placówki/ 
 
Oświadczam, że wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów 
alkoholowych w roku poprzednim prowadzona na podstawie: 
 
1. Zezwolenia Nr ……………………..………………… wyniosła ….…….………   zł. 
                                  /do 4,5% alkoholu i piwa/ 

 (słownie …………………………………….………………………………………………..) 
 
2. . Zezwolenia Nr ……………………..…………………wyniosła ….……………   zł. 
                                          /powyżej 4,5% alkoholu z wyjątkiem piwa/ 
                                                  
(słownie …………………………………….………………………………………………..) 
 
 
3. Zezwolenia Nr ……………………..………………… wyniosła ….…….………   zł.                                                                 
                                    /powyżej 18% alkoholu/ 
 
(słownie …………………………………….………………………………………………..) 
 
Zgodnie z art. 18 ust. 10 pkt 5 i ust. 11 ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu               
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - za przedstawienie w oświadczeniu 
fałszywych danych zezwolenie cofa się, a przedsiębiorca, któremu cofnięto zezwolenie 
może wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie zezwolenia nie wcześniej niż po 
upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o jego cofnięciu. 
 

………………………………………………...                                                                                          
                                                                                             /czytelny podpis/ 

wydruk z kasy fiskalnej 
Załącznik: 

 
 
• niepotrzebne skreślić  
Niniejsze oświadczenie należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Sulejowie 
ul. Konecka 42 /wejście B, pok. 10) do dnia 31 stycznia
 

. 

 



Opłata podstawowa 
 

• 525 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu 
oraz piwa 

• 525 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających pow. 
4,5%alkovholu z wyjątkiem piwa, 

• 2100 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających pow. 18% 
alkoholu. 

 
Przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w 
którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim 
przekroczyła: 

• 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa 
– wnosi opłatę w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w 
roku poprzednim, 

• 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% alkoholu z 
wyjątkiem piwa – wnosi opłatę w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży 
tych napojów w roku poprzednim, 

• 77.000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości pow. 18% alkoholu – wnosi 
opłatę w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku 
poprzednim. 

 
Wartość sprzedaży należy obliczać oddzielnie dla każdego rodzaju napojów 
alkoholowych. 
 
Opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 
wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym 
objętym zezwoleniem w 3 równych ratach w nieprzekraczalnych 
terminach do 

• 31 stycznia 
• 31 maja 
• 30 września 

                           


