
DRUK NR 5/XXXII 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE 

z dnia 25 lutego 2021 r. 

w sprawie zwolnienia i zwrotu części z opłaty  za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych, przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021, przedsiębiorców 

prowadzących punkty sprzedaży na terenie Gminy Gryfino 

Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378) oraz art. 31zzca ust. 1, 2 i 4  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 ze 
zm.) art. 11 1 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 ze zm.) Rada Miejska w Gryfinie uchwala, co 
następuje: 

§ 1. Zwalnia się przedsiębiorców z drugiej raty opłaty, o której mowa w art. 11 1 ust. 1 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, wnoszonej w terminie do dnia 30 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 (wartość drugiej raty), tym przedsiębiorcom 
prowadzącym punkty sprzedaży na terenie Gminy Gryfino, którzy wnieśli jednorazowo opłatę za rok 
2021, w terminie do dnia 31 stycznia 2021 roku. 

§ 3. Warunkiem zwolnienia lub zwrotu części opłaty, o której mowa w § 1 i  2 uchwały, jest złożenie 
przez przedsiębiorcę wniosku, zgodnie z formularzem, którego wzór stanowi odpowiednio załącznik 
Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały. 

§ 4. Wnioski, o których mowa § 3 uchwały, należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy 
w Gryfinie nie później niż do dnia 30 kwietnia 2021 roku. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Zachodniopomorskiego. 

 

   

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 
 

Rafał Guga 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .................... 
Rady Miejskiej w Gryfinie 
z dnia 25 lutego 2021 r. 
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .................... 
Rady Miejskiej w Gryfinie 
z dnia 25 lutego 2021 r. 
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UZASADNIENIE

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

przeciwdziałaniu alkoholizmowi w celu pozyskania dodatkowych środków na finansowanie

zadań określonych w art. 41 ust. 1, gminy pobierają opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż

napojów alkoholowych. Opłatę tą zgodnie z art. 111 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 do 31 stycznia.

Na mocy wprowadzonego art. 31zzca 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 ze zm.), rada

gminy została upoważniona do podjęcia decyzji w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z

zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.

Rada gminy może przyznać zwrot określonej części opłaty pobranej od przedsiębiorców, którzy

wnieśli jednorazowo opłatę za rok 2021 w terminie do 31 stycznia 2021 r. Zwolnienie dotyczy

wyłącznie przedsiębiorców prowadzących działalność gastronomiczną.

Ponieważ w chwili obecnej pierwsza rata została już opłacona przez przedsiębiorców (termin jej

wniesienia - do dnia 31 stycznia 2021 r.), proponuje się zwolnienie z drugiej raty i zwrot

równowartości drugiej raty dla tych przedsiębiorców, którzy dokonali wpłaty jednorazowo za

cały rok. Według wyliczeń na dzień 9 lutego br. wartość zwolnienia z drugiej raty wynosi

 8.355,07 zł (osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć złotych, siedem groszy). Natomiast

ewentualny zwrot części wpłaconej w styczniu br. opłaty (wartość pierwszej raty) to kwota

ogólna 3.277,10 zł (trzy tysiące dwieście siedemdziesiąt siedem złotych, dziesięć groszy).

Tym samym, wszyscy przedsiębiorcy prowadzący działalność gastronomiczną otrzymaliby

zwolnienie z 1/3 opłaty.

Zgodnie z art. 182 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dochody

z opłat za zezwolenia mogą być wykorzystane na realizację zadań związanych przeciwdziałaniem

alkoholizmowi i narkomanii. Łączna kwota wpłat (zarówno od przedsiębiorców posiadających

zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i do

spożycia w miejscu sprzedaży) za rok 2020 wyniosła 738.901,55 zł (siedemset trzydzieści osiem

tysięcy dziewięćset jeden złotych, pięćdziesiąt pięć groszy). Łączna wartość zmniejszenia

dochodu o kwotę 11.632,17 zł (jedenaście tysięcy sześćset trzydzieści dwa złote, siedemnaście

groszy), nie ograniczy możliwości realizacji zadań Gminy Gryfino w zakresie przewidzianym

ustawą, natomiast będzie pomocą dla przedsiębiorców borykających się z problemami

powstałymi na skutek pandemii.

Sporządziła:

Edyta Sztylke
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