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Zdzieszowice, dnia: 23.03.2021 r.

Przewód niczgcy Rady Miejskiej 
w Zdzieszowicach 
Pan Edward Paciorek
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Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) przedkładam pod 
obrady Rady Miejskiej w Zdzieszowicach projekt uchwały w sprawie:

1. Zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży w 
roku 2021.

Przyg.
Adrian Zimerman
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Projekt

z dnia 23 marca 2021 r. ^  
Zatwierdzony przez....... ............

UCHWAŁA N R ....................
RADY MIEJSKIEJ W ZDZIESZOWICACH

z dnia.................... 2021 r.

w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych
do spożycia w miejscu sprzedaży w roku 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378), w związku żart. 31 zzca ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. 
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, 1639, 2112, 2123, 
2157, 2255, 2275, 2320, 2327, 2338, 2361 i 2401 oraz z 2021 r. poz. 11, 159 i 180.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwalnia się przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy 
Zdzieszowice z opłaty II raty, o której mowa w art. 111 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, należnej w 2021 r. za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży

§ 2. Przyznaje się zwrot 1/3 opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 
przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży pobranej od przedsiębiorców, którzy wnieśli opłaty 
jednorazowo za rok 2021 w terminie do 31 stycznia 2021 r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdzieszowic.

§ 4. Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego.
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UZASADNIENIE

Uzasadnienie na podstawie art. I I 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w celu pozyskania dodatkowych środków na finansowanie zadań 

związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii, gminy pobierają opłatę za korzystanie 

z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Opłatę tę zgodnie z art. I I 1 ust. 7 ustawy, przedsiębiorcy 

prowadzący sprzedaż w roku poprzednim, wnoszą na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym 

objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego 

roku kalendarzowego lub jednorazowo w terminie do 31 stycznia. Ustawą o zmianie ustawy o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie 

w dniu 26 stycznia 2021 r., Ustawodawca upoważnił rady gmin do zwolnienia i/lub przedłużenia terminu 

wnoszenia opłat należnych w 2021 r. za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 

przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży. Zmiana nie dotyczy opłat za korzystanie z zezwolenia na 

sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (handel), branża ta 

bowiem nie podlegała i nie podlega tak drastycznym ograniczeniom i zakazom wynikającym z rozporządzeń 

Ministra Zdrowia oraz Rady Ministrów wydanych w związku z zaistnieniem stanu zagrożenia 

epidemicznego. Ustawodawca pozostawił do uznania przez organ gminy, czy z upoważnienia wynikającego 

z art. 31zzca ust. 1 i 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. skorzysta, biorąc pod uwagę trzy aspekty: po pierwsze 

sytuację finansową gminy związaną z epidemią COVID-19, po drugie - kondycję finansową 

przedsiębiorców działających w branży restauracyjnej na terenie gminy, oraz po trzecie - konieczność 

pozyskiwania przez gminę środków na finansowanie działań związanych z przeciwdziałaniem 

alkoholizmowi i profilaktyką w tym zakresie. W związku z rozprzestrzenianiem się zakażeń wirusem 

SARS-CoV-2 niemalże wszystkie branże zostały dotknięte skutkami epidemii m.in. transport, turystyka, 

branża gastronomiczna, hotele, branża kulturoworozrywkowa, co może prowadzić do zaburzeń w płynności 

i pogorszenia wyników finansowych firm. Proponowane rozwiązanie, polegające na umorzeniu drugiej raty 

płatności opłaty należnej za korzystanie w roku 2020 z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży ma na celu zminimalizowanie skutków utraty płynności 

finansowej przedsiębiorców.

Sporządziła: Jolanta Pasdzior 

Zatwierdził: Adrian Zimerman
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