
UCHWAŁA NR XIX/173/21 
RADY MIEJSKIEJ  KOLONOWSKIEGO 

z dnia 22 lutego 2021 r. 

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), w związku z art. 31 zzca ust. 1 i ust. 2 pkt 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.) Rada Miejska Kolonowskiego uchwala, co następuje: 

§ 1. Zwalnia się z drugiej i trzeciej raty opłaty, o której mowa w art. 111 ust.1 ustawy z dnia 26 
października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, należnej w 2021 roku za 
korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, 
wnoszonej w terminie do 31 maja 2021 r., oraz do 30 września 2021 r. 

§ 2. Zwraca się przedsiębiorcom kwotę II i III raty opłaty, o której mowa w § 1, jeśli takową wnieśli oni 
jednorazowo w terminie do 31.01.2021 r. 

§ 3. Warunkiem uzyskania zwrotu, o którym mowa w § 2, jest złożenie wniosku do Burmistrza 
Kolonowskiego, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 4. Zwolnienie, o którym mowa w § 1, oraz zwrot, o którym mowa w § 2 niniejszej uchwały, stosuje się do 
opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia w miejscu 
sprzedaży. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kolonowskiego. 

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

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Rafał Kupke 
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Kolonowskie, dnia ................................... 

 

Nazwa przedsiębiorcy……………………………………… 

Siedziba przedsiębiorcy…………………………………… 

NIP przedsiębiorcy………………………………………… 

 

 

 Burmistrz Kolonowskiego 

 

 

 

Wniosek o zwrot części opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych 

 

 

Wnoszę o zwrot części opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych: 

 

1) ............................................................................................................                           
    Numer zezwolenia 

2) ............................................................................................................                          
    Numer zezwolenia 

3) ............................................................................................................                            
    Numer zezwolenia  

 

 

należnej w 2021r. w punkcie sprzedaży zlokalizowanym w………………………….                       

przy ul............................................................................................................................ 

                                                  adres punktu sprzedaży 

 

Zwrotu należy dokonać na rachunek bankowy: 

 

................................................................................................................ 
                                   rachunek bankowy przedsiębiorcy 

 

 

 

                                                                        ……………...…………………………………… 
                                                                                    podpis przedsiębiorcy/osób uprawnionych 

Załącznik do uchwały Nr XIX/173/21

Rady Miejskiej  Kolonowskiego

z dnia 22 lutego 2021 r.
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Uzasadnienie

Na mocy nowelizacji art. 31 zzca 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, podjętej 21 stycznia 2021 r., a wchodzącej w życie 26 stycznia
2021 r. ustawodawca umożliwił radzie gminy w drodze uchwały m.in. zwolnienie przedsiębiorców 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 za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, należnej w 2021 r.

Obostrzenia wprowadzone przez rząd, związane z walką z koronawirusem, w dużej mierze ograniczyły
lub wręcz uniemożliwiły na pewien czas prowadzenie działalności niektórych branż. Branża gastronomiczna
to jedna z tych, które pandemia dotknęła najboleśniej.

Podjęcie uchwały jest próbą wsparcia i formą pomocy dla owej branży. Jednocześnie trzeba zaznaczyć,
że wpływy do budżetu gminy z tytułu opłat z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych
do spożycia w miejscu sprzedaży za 2021 rok będą niższe o kwotę 16 229,67 zł.
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