
UCHWAŁA NR XXIII/163/21 
RADY GMINY BARTNICZKA 

z dnia 23 marca 2021 r. 

w sprawie zwolnienia z należnej za 2021 r. opłaty za korzystanie na terenie Gminy Bartniczka z zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i zwrotu 2/3 opłaty już 

pobranej w 2021 r. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. 
poz. 7131)) oraz art. 31 zzca ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 
sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 18422)) Rada Gminy uchwala, co następuje: 

§ 1. Zwalnia się przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Bartniczka 
z II i III raty opłaty, o której mowa w art. 11¹ ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 2277, z 2020r. poz. 1492, z 2021r. 
poz. 41) za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu 
sprzedaży, należnej w 2021r. 

§ 2. Przyznaje się zwrot 2/3 opłaty, o której mowa w art. 11¹ ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982r. 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, tylko w przypadku, gdy przedsiębiorcy wnieśli 
opłatę jednorazowo za rok 2021 w terminie do dnia 31 stycznia 2021r. 

§ 3. Zwrot 2/3 opłaty nastąpi z urzędu, bez konieczności składania wniosku, w terminie 30 dni od wejścia 
w życie uchwały. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Leszek Walczak 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 1378. 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 2112, 2123, 2157, 2255, 2275, 

2320, 2327, 2338, 2361 i 2401 oraz w Dz. U. z 2021 r. poz. 11, 159 i 180. 
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Uzasadnienie

Proponowane w projekcie uchwały zwolnienie z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych, o której mowa w art. 11¹ ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019, poz. 2277), ma być elementem wsparcia dla
przedsiębiorców branż HoReCa (ang. Hotel, Restaurant, Catering/Café) - działalność gastronomiczna
i pokrewne.

Powyższe branże, w związku z wprowadzonym stanem epidemii, podlegały istotnym ograniczeniom co
miało ogromny wpływ na ich kondycję finansową. Ograniczenia działalności gastronomicznej
w przeważającym okresie trwania stanu epidemii miały postać całkowitego zakazu prowadzenia działalności
gospodarczej. Tylko w pewnych okresach istniała możliwość prowadzenia działalności z istotnymi
ograniczeniami wyrażającymi się w określeniu maksymalnej ilości klientów przypadających na dany lokal
w zależności od powierzchni, bądź możliwości prowadzenia działalności w określonym czasie tj. od 6.00 do
21.00.

Zwolnienie z opłaty rocznej stanowić będzie element gminnej polityki wsparcia przedsiębiorców najbardziej
dotkniętych negatywnymi skutkami ekonomicznymi epidemii Covid.

Ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych
nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw znowelizowała przepisy dotyczące udzielania
zwolnień z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia
w miejscu sprzedaży. Zawierający umocowanie ustawowe dla niniejszej uchwały art. 3lzzca ustawy z dnia
28 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, w nowym brzmieniu wszedł w życie w dniu 26 stycznia 2021 r.
Cytowany powyżej przepis umożliwia zwolnienie z opłat należnych w 2021 r., przy czym pierwsza rata
stosownie do art. 11¹ ust. 7 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi jest płatna do
dnia 31 stycznia 2021 r. Zważywszy na czas wejścia w życie nowelizacji ustawy, nie było możliwe podjęcie
przez Radę Gminy uchwały w takim terminie, żeby weszła ona w życie przed 31 stycznia 2021 r.
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