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KARTA USŁUG  

NR ED/06 

 
WYDANIE 3 

 
OŚWIADCZENIE O WARTOŚCI SPRZEDAŻY POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW NAPOJÓW 

ALKOHOLOWYCH W PUNKCIE SPRZEDAŻY W ROKU POPRZEDNIM 

 
 
Podstawa prawna: 

 
Ustawa  z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości  
i przeciwdziałaniu   alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1829 z późn. zm.). 
 

 
Komórka 
odpowiedzialna 

 
Wniosek należy złożyć w sekretariacie tut. Urzędu (pokój nr 2) a sprawę prowadzi 
Inspektor ds. Obsługi Rady Gminy i Wójta oraz Ewidencji Działalności 
Gospodarczej, III piętro, pokój nr 10, tel. 17 2304567. 
 

 
Sposób załatwienia 
sprawy 
 

 
Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, 
są obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia  
o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie 
sprzedaży w roku poprzednim. 
 

 
Wymagane 
dokumenty 
 

 
Pisemne oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów 
alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim. 

 
Formularz do 
pobrania 
 

 
Oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów 
alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim 

 
Opłaty 
 

 
Brak. 

 
Czas załatwienia 
sprawy 
 

 
Niezwłocznie.  

 
Tryb odwoławczy 
 

 
Nieprzewidziany przepisami. 
 

 
Inne informacje 
 

 
Zgodnie z art. 18 ust. 10 pkt 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zezwolenie na sprzedaż napojów 
alkoholowych cofa się w przypadku przedstawienia fałszywych danych w 
oświadczeniu o wielkości sprzedaży napojów alkoholowych (o ponowne wydanie 
zezwolenia można się ubiegać po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o jego 
cofnięciu), 
 
Zgodnie z art. 18 ust. 12 pkt 5 ustawy zezwolenie na sprzedaż napojów 
alkoholowych wygasa w przypadku niezłożenia oświadczenia o wielkości 
sprzedaży napojów alkoholowych (o ponowne wydanie zezwolenia można się 
ubiegać nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o 
wygaśnięciu 
zezwolenia). 
 

 

 
Opracował:  
 

 
Sprawdził: 
 

 
Zatwierdził: 
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