
URZ ĄD G MI NY OLEŚNI CA  
ul. 11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica 
tel. (71) 314 02 00, faks (71) 314 02 04 
olesnica.wroc.pl, urzad@olesnica.wroc.pl  

Druk opracowany przez: 
Referat Spraw Obywatelskich 

tel. (71) 314 02 12 
 

…………………………………………………………………..…… ………………………………………………………………..…… 
Imię i nazwisko wnioskodawcy Miejscowość, data 

…………………………………………………………………..……  

Adres   

…………………………………………………………………..……  

Nr telefonu  

WÓJT GMINY OLEŚNICA 
ul. 11 Listopada 24 
56-400 Oleśnica 

 
 

OŚWIADCZENIE 

 
  Zgodnie z art. 11 1 ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 2277 
z późn. zm.) Ja niżej podpisany, oświadczam, że w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. 
do dnia 31 grudnia 2019 r. wartość sprzedaży brutto napojów alkoholowych w punkcie 
sprzedaży zlokalizowanym pod adresem: ……………………………………………………………………………….. 
 

wyniosła dla napojów alkoholowych: 
 

□ do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa    
       
           

Nr zezwolenia (…………………………………….) i data ważności zezwolenia: (…………………………………) 
 
 

□ powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu 

    (z wyjątkiem piwa) 
                

 

 Nr zezwolenia (……………………………………) i data ważności zezwolenia: (…………………………………) 
 
 

□ powyżej 18% zawartości alkoholu   

                                          
 

 Nr zezwolenia (……………………………………) i data ważności zezwolenia: (.…………………………………) 

 
 

  
 

                           ............................................................................................... 
Czytelny podpis(y) lub pełnomocnika(ów)

 ** 

*wartość sprzedaży -  kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe, z uwzględnieniem podatku 
od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. 

**w przypadku prowadzenia działalności na podstawie umowy spółki cywilnej - podpisy wszystkich wspólników. 

 

o wartości sprzedaży* napojów alkoholowych w roku 2019 

        zł   gr 

        zł   gr 

        zł   gr 



Zgodnie z art. 18 ust. 10 pkt 5 i ust. 11 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowywaniu 

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 z późn. zm.) pouczam 

o konsekwencjach cofnięcia posiadanych zezwoleń oraz 3 – letniej karencji w ubieganiu się o ponowne 

zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. 

 

 Na podstawie art. 48 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r., 

poz. 646 z późn. zm.) w związku z art. 18 ust. 8 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 2277 z późn. zm.) tut. organ jest uprawniony do podejmowania 

czynności kontrolnych mających na celu weryfikację prawidłowości oświadczeń składnych przez podmioty 

prowadzące sprzedaż napojów alkoholowych. 

   W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych 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 „RODO”), uprzejmie informujemy, iż: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Oleśnica. W przypadku pytań dotyczących 

procesu przetwarzania swoich danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się 

z Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: agatajs@olesnica.wroc.pl,  

2) podane dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją zadań przez Referat Spraw Obywatelskich,  

3) podanie danych jest obowiązkowe, a podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez 

Administratora jest ustawa z dnia 26 października  1982 r. o wychowaniuw trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 z późn. zm.),  

4) przekazane dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, 

dla którego dane te zostały przekazane, z zastrzeżeniem, iż okres przechowywania danych osobowych 

może zostać każdorazowo przedłużony o okres przewidziany przez przepisy prawa, jakie mogą mieć związek 

z realizacją niniejszego celu, 

5) przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do danych, ich sprostowania, kopii danych, usunięcia danych, 

przy czym uprawnienie to zostanie zrealizowane po okresie nie krótszym niż okres przechowywania danych, 

6) w przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych 

przez Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie swoich danych 

osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

7) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być instytucje uprawnione na podstawie przepisów prawa 

lub podmioty upoważnione na podstawie podpisanej umowy pomiędzy Administratorem a tym podmiotem. 

 

mailto:agatajs@olesnica.wroc.pl

