
UCHWAŁA Nr 231/XXX/2021 

RADY MIEJSKIEJ W GOSTYNINIE 

z dnia 25 lutego 2021 r. 

w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych należnej w 2021 r. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 

z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 31zzca ust. 1, ust. 2, ust. 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 (t.j. Dz. U. poz. 

1842 z późn. zm.), Rada Miejska w Gostyninie uchwala, co następuje: 

§ 1 

Zwalnia się przedsiębiorców, prowadzących sprzedaż na terenie Gminy Miasta Gostynina napojów 

alkoholowych, przeznaczanych do spożycia w miejscu sprzedaży, z części opłaty należnej w 2021 r. 

za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, o której mowa w art. 11
1 
ust. 1 ustawy 

z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. 

U. z 2019 r. poz. 2277 z późn. zm.), to jest: 

1) II raty wnoszonej do dnia 31 maja 2021 r., 

2) III raty wnoszonej do dnia 30 września 2021 r. 

§ 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 2/3 (dwie trzecie) opłaty rocznej, tym przedsiębiorcom prowadzącym 

punkty sprzedaży na terenie Gminy Miasta Gostynina, którzy wnieśli jednorazowo opłatę za rok 2021 

w terminie do dnia 31 stycznia 2021 r. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gostynina. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

Andrzej Huber Reder 

 



Uzasadnienie 

W dniu 26 stycznia 2021 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach 

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

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, dająca radom gminy możliwość zwolnienia 

z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych właścicieli lokali 

gastronomicznych w roku 2021 r. 

Decyzja o zwolnieniu z opłaty zależy od uznania organu gminy. W związku ze zmianą art. 31 zzca 

ust.1 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. 374, z póżn.zm.) Rada Miejska w Gostyninie może  

w drodze uchwały zwolnić z 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.  

Podjęcie niniejszej uchwały umożliwi udzielenie pomocy przedsiębiorcom, którzy posiadają ważne 

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

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gastronomiczną znajdują się obecnie w trudnej sytuacji 

finansowej, gdyż zostali dotknięci zakazem prowadzenia działalności ze względu na stan epidemii. 

Pomimo nałożonych przez rząd ograniczeń - wynikających z pandemii COVID 19 dotyczących braku 

możliwości prowadzenia działalności gospodarczej – zobligowani są przepisami ustawy 

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi do dokonania opłaty za korzystanie 

z zezwoleń w ściśle określonych terminach.  

W tej sytuacji każde wsparcie finansowe ze strony rządu czy samorządu, mające na celu zachowanie 

ciągłości działalności gospodarczej w branży gastronomicznej oraz utrzymanie miejsc pracy jest 

bezcenne. 

Ponieważ zapis znowelizowanego art. 31zzca ww. ustawy dotyczący zwolnienia z opłaty za 

korzystanie z zezwoleń i sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży wszedł 

w życie dopiero w dniu 26 stycznia 2021 r. i w chwili obecnej pierwsza rata została już opłacona 

przez przedsiębiorców proponuje się: 

1. Zwolnić przedsiębiorców, prowadzących sprzedaż na terenie Gminy Miasta Gostynina 

napojów alkoholowych, przeznaczanych do spożycia w miejscu sprzedaży, z II i III raty 

opłaty należnej w 2021 r. za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,  

o której mowa w art. 11
1
 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu  

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 z późn. zm.). 

2. Przyznać 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 2/3 (dwie trzecie) opłaty rocznej, tym przedsiębiorcom 

prowadzącym punkty sprzedaży na terenie Gminy Miasta Gostynina, którzy wnieśli 

jednorazowo opłatę za rok 2021w terminie do dnia 31 stycznia 2021 r. 

 

 

 


