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Somonino, dnia………....................................... 
 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………. 

(imię, nazwisko, adres zamieszkania przedsiębiorcy albo nazwa osoby prawnej) 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………. 

(adres punktu sprzedaży i nazwa) 

……………………………………………………………………………. 

(PESESL) 

……………………………………………………………………………. 

(NIP) 

……………………………………………………………………………. 

(numer telefonu)  

 

Oświadczenie 
                                       
Stosownie do art.11 1 ust.4 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (Dz.U. z 2019 r. poz. 2277 z późn.zm.) po zapoznaniu się z art.18 ust.10 pkt 5 ustawy oświadczam, 

że wartość sprzedaży napojów alkoholowych - kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe  

z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego w punkcie sprzedaży 

 

w  2019  roku wynosiła : 
Lp. Rodzaju napojów 

alkoholowych 
Nr zezwolenia i okres 

jego ważności 
Wartość 
napojów 

alkoholowych 
w złotych 

Opłata za 
korzystanie z 
zezwolenia 

A napoje do 4,5% 
zawartości alkoholu 
oraz na piwo                                    

   

B napoje powyżej 4,5% 
do 18% zawartości 
alkoholu z wyjątkiem 
piwa      

   

C napoje powyżej 18% 
zawartości alkoholu 
 

   

 
………………………………..……………………………………………… 

Czytelny podpis (y)* 
 
 

*W przypadku prowadzenia działalności w formie spółki cywilnej podpisy wszystkich wspólników 

 
Pouczenie: 

Zgodnie z art.18 ust.10 pkt 5 powołanej wyżej ustawy organ zezwalający cofa zezwolenie w przypadku 
przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu. 
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Ustalenie opłaty rocznej 

 

 
1) Pierwsza rata płatna w terminie do 31 stycznia br.:………………………………………………………………………… 

                                                                                                                       (kwota) 
 

2) Druga rata płatna w terminie do 31 maja br.: …………………………………………………………………………………. 
                                                                                                                                    (kwota) 
 

3) Trzecia  rata płatna w terminie do 30 września br.: ………………………………………………………………………… 
                                                                                                                                     (kwota) 
 

4) Opłata jednorazowa – płatna w terminie do 31 stycznia br.: ………………………………………………………….. 
                                                                                                                                             (kwota) 
 
 
                                                                                                                                       

   ………………………………………………. 
                                                                                                                                                                    podpis(y)* 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*W przypadku prowadzenia działalności w formie spółki cywilnej podpisy wszystkich wspólników 

 
 

 

mailto:ug@somonino.pl


 

Urząd Gminy Somonino  
ul. Ceynowy 21,  83-314 Somonino  
Tel. 58 684-11-21  e-mail: ug@somonino.pl  www: www.somonino.pl 

 

 
Wniosek został opracowany na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 
2016 r - tzw. RODO  Wersja 1/2018 

 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
 

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały 
określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Gminę Somonino. 

1. Administratorem danych osobowych jest GMINA SOMONINO z siedzibą w Somoninie, ul. Ceynowy 21, 83-314 
Somonino, ug@somonino.pl; 

2. W Gminie Somonino wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem 
e-mail: iod@somonino.pl  

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze 
związanego m.in. z przyjęciem oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych.  

4. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie: 
a. ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 

5. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z art. 6 ust. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 
27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych 

6. Odbiorcą danych osobowych będą tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, w tym państwa 
trzecie, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa. 

7. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej; 

8. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów 
przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.  

9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu; 

10. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 
27 kwietnia 2016 r.; 

11. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym.  
12. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

  

  
………………………………..……………………………………………… 

Czytelny podpis (y)* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*W przypadku prowadzenia działalności w formie spółki cywilnej podpisy wszystkich wspólników 
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