
UCHWAŁA NR XXV/209/2021 
RADY GMINY OBROWO 

z dnia 19 marca 2021 r. 

w sprawie zwolnienia przedsiębiorców prowadzących punkty sprzedaży na terenie Gminy Obrowo 
z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia 

w miejscu sprzedaży za rok 2021 i zwrotu części tej opłaty 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. 
poz. 713, 1378) oraz art. 31zzca ust. 1, ust. 2 pkt 2 i ust. 4 ustawy z dnia 02 marca 2020r. o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r. poz. 1842, 2112, 2123, 2155, 2257, 
2275, 2320, 2327, 2338, 2361, 2401 oraz z 2021r. poz. 159, 180), uchwala się, co następuje: 

§ 1. Zwalnia się przedsiębiorców prowadzących punkty sprzedaży na terenie Gminy Obrowo z drugiej raty 
opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu 
sprzedaży, o której mowa w art. 11¹ ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, należnej w 2021 roku, której termin wniesienia przypada na 31 maja 
2021 roku. 

§ 2. Przyznaje się zwrot części pobranej opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży należnej w 2021 roku w wysokości 
odpowiadającej jednej trzeciej opłaty rocznej, tym przedsiębiorcom prowadzącym punkty sprzedaży na terenie 
Gminy Obrowo, którzy wnieśli jednorazowo opłatę za rok 2021 w terminie do dnia 31 stycznia 2021 roku. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Obrowo. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Roman Skórski 
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Uzasadnienie

Na podstawie art. 31zzca ust. 1 ustawy z dnia 02 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r. poz. 1842 ze zm.), rada gminy może, w drodze
uchwały, zwolnić z opłaty, o której mowa w art. 11¹ ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, należnej w 2021 roku lub przedłużyć termin
na jej wniesienie. Zgodnie z art. 31zzca ust. 2 cytowanej ustawy, w przypadku zwolnienia z opłaty, rada
gminy w uchwale może przyznać zwrot określonej części opłaty pobranej od przedsiębiorców, którzy
wnieśli jednorazowo opłatę za rok 2021 w terminie do dnia 31 stycznia 2021r.

Wprowadzona instytucja zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych, stanowić ma instrument wsparcia dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów
alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (branża gastronomiczna), których
działalność w związku z wprowadzonym stanem epidemii, podlega istotnym ograniczeniom, co
niewątpliwie ma wpływ na kondycję finansową tych podmiotów.

Kwota należna w 2021 roku z tytułu drugiej raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży wynosi 3.500,00 zł. Skutkiem
podjęcia niniejszej uchwały będzie zmniejszenie wpływów do budżetu gminy o ww. kwotę.

Zgodnie z art. 18² ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, dochody
z opłat za zezwolenia mogą być wykorzystane na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem
alkoholizmowi i narkomanii. W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, że istnieje możliwość
zmniejszenia planu wydatków na 2021 r. ujętego w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, Narkomanii oraz Innych Uzależnień na 2021 rok.

Mając powyższe na uwadze, podjęcie uchwały uznaje się za uzasadnione i konieczne.
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