Siedlce, dnia …………………………..

…………………………………..
…………………………………..
(oznaczenie przedsiębiorcy)

…………………………………..

Urząd Gminy Siedlce

…………………………………..

Wydział Organizacyjno- Administracyjny

(siedziba i adres)
Nr telefonu…………………………
adres e-mail …………………………….

OŚWIADCZENIE
Na podstawie art. 111 ust. 4 i 9 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 z późn.zm.) oświadczam, że
od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wartość sprzedaży brutto napojów alkoholowych

w ………………………………………………………………………………………….…………………
(nazwa i adres punktu sprzedaży)

wyniosła:
a/ napoje do 4,5% alkoholu oraz piwo - ………………………………………………………………………zł
słownie………………………………………………………………………………………………………………
b/ napoje pow. 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) - …………………………………………..….. zł
słownie………………………………………………………………………………………………………………
c/ napoje pow. 18% alkoholu - ……………………………………………………………………………...... zł
słownie……………………………………………………………………………………………………...………
Wykazana wartość sprzedaży uwzględnia podatek VAT i podatek akcyzowy.
Posiadane zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających:
a/ do 4,5% alkoholu oraz piwa ważne jest do dnia/ nr zezwolenia ……………………………………………
b/ pow. 4,5% do 18% alkoholu ważne jest do dnia/ nr zezwolenia …………………………………………...
c/ pow. 18% alkoholu ważne jest do dnia/nr zezwolenia ………………………………………………………
Niniejsze oświadczenie składam uprzedzony/a o konsekwencjach przedstawiania fałszywych danych
w oświadczeniu o wartości sprzedaży brutto napojów alkoholowych wynikających z art. 18 ust. 10 pkt 5
i ust. 11 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 z późn.zm.) w postaci cofnięcia zezwolenia i 3-letniej przerwy w ubieganiu się
o wydanie nowego zezwolenia.

………………..………………………………….
podpis przedsiębiorcy
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Opłatę wnosi się na rachunek bankowy Urzędu Gminy Siedlce:
Bank Pekao S.A. – 17 1240 2685 1111 0010 6061 2989
Terminy wpłat ratalnych:
I rata - do 31 stycznia 2020 roku
II rata - do 31 maja 2020 roku
III rata - do 30 września 2020 roku

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wygasa w przypadku:
a) niedopełnienia obowiązku złożenia oświadczenia w terminie do dnia 31 stycznia 2020 roku,
b) niedokonania opłaty w wysokości określonej na podstawie złożonego oświadczenia w
terminach wskazanych dla wpłat ratalnych tj. do 31 stycznia 2020 roku, do 31 maja 2020 roku
oraz do 30 września 2020 roku.
a) W przypadku, o którym mowa w lit. a, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu
terminu dopełnienia obowiązku złożenia oświadczenia, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni
od dnia upływu terminu do dokonania tej czynności nie złoży oświadczenia wraz
z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty określonej w art. 111
ust. 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
b) W przypadku, o którym mowa w lit. b, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu
terminu dopełnienia obowiązku dokonania opłaty w wysokości określonej na podstawie
złożonego oświadczenia, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do
dokonania tej czynności nie wniesie raty opłaty określonej w art. 11 1 ust. 2 albo 5 ustawy o
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, powiększonej o 30% tej opłaty.
Zgodnie z art. 18 ust. 12 pkt 5 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z powodu niezłożenia oświadczenia
lub niedokonania opłaty za korzystanie z zezwolenia w określonym w ustawie terminie może
wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy
od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.
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