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Godziny urzędowania 
Poniedziałek: 09.00 – 17.00; Wtorek – Piątek: 7.00 – 15.00 

 
 

 
Mosina, dnia ……………………..r. 

 ..............................................................  
IMIĘ I NAZWISKO 

 
 ..............................................................  

ADRES ZAMIESZKANIA 
 

 .......  -  ...........       ..................................  
 KOD POCZTOWY  MIEJSCOWOŚĆ 
 
 ..............................................................  

NAZWA PUNKTU SPRZEDAŻY 
 

 ..............................................................  
ADRES PUNKTU SPRZEDAŻY 

 
 .......  -  ...........       ..................................  
 KOD POCZTOWY  MIEJSCOWOŚĆ 

 
 ..............................................................  

TELEFON KONTAKTOWY 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
O WARTOŚCI  SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH 

 
 
 
 

Burmistrz  
Gminy Mosina 
pl. 20 Października 1 
62-050 Mosina 

 
 

Na podstawie art. 111 ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości  

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm. ) oświadczam (y), że 

wartość sprzedaży napojów alkoholowych z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku 

akcyzowego  w punkcie sprzedaży:  ...................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................  
ADRES PUNKTU SPRZEDAŻY 

 

w roku …………….. wynosiła brutto: 

 

http://www.mosina.pl/
mailto:boi@mosina.pl
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A. napojów alkoholowych zaw. do 4,5% alkoholu oraz piwa                          …………………… zł  ……...gr. 

(słownie: ................................................................................................................................................. ) 

B. napojów alkoholowych zaw. pow.4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa)   ……………….zł ………gr. 

(słownie: ................................................................................................................................................. ) 

C. napojów alkoholowych zaw. pow. 18% alkoholu                                           …………………. zł ……..gr. 

(słownie: ................................................................................................................................................. ) 

 
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.   
 
Podanie nieprawdziwych danych w oświadczeniu skutkuje cofnięciem zezwolenia na podstawie art. 18 
ust. 10 pkt 5 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 487, z późn. zm. )  
 
 

 ..........................................................................................  
CZYTELNY PODPIS PRZEDSIĘBIORCY* 

 
 
Pouczenie: 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
* w przypadku wykonywania działalności gospodarczej na podstawie umowy spółki – podpisy                   

         wszystkich wspólników, 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

** przedstawienie fałszywych danych w ww. oświadczeniu powoduje cofnięcie zezwolenia na sprzedaż  
         napojów alkoholowych ( art. 18 ust. 10 pkt 5 ustawy), 
 
      *** podmiot gospodarczy, któremu cofnięto zezwolenie, może wystąpić z wnioskiem o ponowne  
           wydanie zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o jej cofnięciu  
           ( art. 18 ust. 11 ustawy ).   

 
 
 
 

                                                                                                                             
 


