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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA 

z dnia .................... 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.
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Uzasadnienie
do projektu uchwały w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie w roku 2021 z zezwoleń na sprzedaż

napojów alkoholowych

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 tę 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 w terminie do 31 stycznia.W dniu 24 czerwca 2020 r. weszła
w życie ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych
udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu
o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19. Wprowadza ona istotne zmiany
w zakresie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatkowania środków pochodzących
z opłat za zezwolenia. Uchwalone zmiany polegają na dodaniu odpowiednich przepisów do ustawy
z dnia 2 marca2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

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, 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 bądź przedłużenia terminu na jej
wniesienie. W przypadku zwolnienia z opłaty rada gminy, rekomenduje zwolnienie restauratorów
z drugiej raty, którą należy zapłacić do dnia 31 maja br. oraz zwrot określonej części opłaty pobranej
od przedsiębiorców, którzy wnieśli jednorazowo opłatę należną za rok 2021 w terminie do dnia
31 stycznia 2021 r. Zwolnienie z opłaty dotyczy tylko i wyłącznie przedsiębiorców prowadzących
działalność gastronomiczną.

Celem uchwały jest przede wszystkim wsparcie lokalnych przedsiębiorców, prowadzących
lokale gastronomiczne na terenie miasta. Zwolnienie części opłat będzie dla lokalnych
przedsiębiorców dużym wsparciem ze strony samorządu lokalnego.

Urząd Miasta Podkowa Leśna oszacował, że 1/3 opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
w lokalach gastronomicznych w 2021 r. wyniesie ok. 4590 zł. Kwota ta nie powinna wpłynąć
znacząco na wykonanie budżetu i realizację zadań przewidzianych w Gminnym Programie
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Decyzja o zwolnieniu z opłat przysługuje wyłącznie Radzie Miasta Podkowa Leśna.

Burmistrz Miasta Podkowa Leśna

Artur Tusiński
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