
 
 

UCHWAŁA NR 216/XXVI/2021 
RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA 

z dnia 25 marca 2021 r. 

w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie w roku 2021 z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., 
poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 31 zzca ust. 1 i ust. 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 z późn. zm.) uchwala się, 
co następuje: 

§ 1. 1. Zwalnia się przedsiębiorców prowadzących na terenie Miasta Podkowa Leśna sprzedaż i podawanie 
napojów alkoholowych z obowiązku wniesienia 1/3, należnej w 2021 roku, 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 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
(dalej Opłata).  

2. Przedsiębiorcy, wskazani w ust. 1, zwolnieni są od obowiązku uiszczenia drugiej raty Opłaty, wnoszonej 
do dnia 31 maja 2021 r. 

3. Przedsiębiorcom, którzy wnieśli jednorazową Opłatę za rok 2021, w terminie do 31 stycznia 2021 r., 
przyznaje się częściowy zwrot tej Opłaty, w 1/3 jej wysokości. 

4. Przepisu ust. 1-3 nie stosuje się do Opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego. 

   

Przewodniczący Rady Miasta Podkowa Leśna 
 
 

Michał Gołąb 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 7 kwietnia 2021 r.

Poz. 2935


	Uchwała
	Paragraf 1
	Paragraf 1 Ustęp 2
	Paragraf 1 Ustęp 3
	Paragraf 1 Ustęp 4

	Paragraf 2


		2021-04-07T11:01:39+0000
	Polska
	Anna Teresa Gogołowicz
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




