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

 

 

 
 

Mosina, dnia ……………………..r. 
 ..............................................................  

IMIĘ I NAZWISKO 
 

 ..............................................................  
ADRES KORESPONDENCYJNY 

 

 .......  -  ...........       ..................................  
 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 2019r. poz. 2277 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 2019r. poz. 2277, z późn. zm.)  

 

 
INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Mosina reprezentowana przez Burmistrza Gminy 

Mosina.  
Z Administratorem można się kontaktować w następujący sposób:  

a) listownie: Pl. 20 Października 1; 62-050 Mosina 

b) przez elektroniczną skrzynkę podawczą: /km1dkc653m/SkrytkaESP 

c) telefonicznie: +48 618-109-500  
Możecie się Państwo kontaktować również z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem 
email: iod@mosina.pl  

2. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z art. 11¹ ust. 4 
ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 z późn. zm.), 
którym jest złożenie, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów 
napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim. 

3. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i 
przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych 
obowiązujących u Administratora. Odbiorcami danych są podmioty zajmujące się obsługą informatyczną 
Administratora. 

4. Zgodnie z przepisami prawa przysługuje Państwu:  

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;  

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;  

c) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu 
wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;  

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych;  

e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)  

 

 
 

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

 
 
 

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