Głogówek, dnia..............................

……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
(Oznaczenie przedsiębiorcy – imię, nazwisko, forma prawna, adres)

NIP/ KRS………………………………………………………………

..............................................................
( nr. kontaktowy lub adres email )

Burmistrz Głogówka
48-250 Głogówek, ul. Rynek 1

OŚWIADCZENIE
o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok
w placówce/punkcie: ...................................................................................................
.........................................................................................................

zezwolenie(a) Nr ...................................................................................................
…..................................................................................................

Na podstawie art. 111 ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277) zw. dalej Ustawą

oświadczam(y), że wartość sprzedaży brutto napojów alkoholowych*
w poprzednim roku tj …...........................

✓

do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa

✓ od 4,5% do 18% zawartości alkoholu ( z wyjątkiem

zł

gr

zł

gr

zł

gr

piwa)
✓ powyżej 18% zawartości alkoholu

Powyższe dane zostały złożone zgodnie ze stanem faktycznym na podstawie prawidłowo i rzetelnie prowadzonej
ewidencji księgowej ze świadomością konsekwencji prawnych za podanie niezgodnych z prawdą danych, tj.:
- cofnięcia zezwolenia oraz 3–letniej karencji w ubieganiu się o ponowne zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
na podstawie art. 18 ust. 10 pkt. 5 i ust. 11 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

...................................................................
Czytelny podpis(y) i pieczęć imienna przedsiębiorcy(ów) lub pełnomocnika(ów) **

* wartość sprzedaży – kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego
(art. 2¹ pkt 8 Ustawy).
**
W przypadku prowadzenia działalności na podstawie umowy spółki cywilnej – podpisy wszystkich wspólników.

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Na podstawie art. 6 ust. 1 lit a. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez

Burmistrza Głogówka

w zakresie: nr telefonu, adres e-mail i adres do doręczeń, w celu przekazywania przez Urząd istotnych informacji związanych z prowadzonym
postępowaniem.
.......................................................................
Czytelny podpis(y) i pieczęć imienna przedsiębiorcy(ów) lub pełnomocnika(ów)**

