
 Projekt 
UCHWAŁA NR _________  

RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ 
 

z dnia_______________ 2021 
 

w sprawie zwolnienia przedsiębiorców w 2021 r. z części opłaty za korzystanie z zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży 

 

     Na podstawie 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 (tekst jednolity: Dz. U. 2020 poz. 1842 ze zm.), oraz art. 18 
ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.)  

 
Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój 

uchwala 

     § 1. Zwolnić z drugiej 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 r. za korzystanie                 
z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, 
wnoszonej w terminie do 31 maja 2021 r. 

     § 2. W przypadku wniesienia opłaty, o której mowa w § 1 jednorazowo za rok 2021 w terminie do 
31 stycznia 2021 r., zwrócić 1/3 wniesionej opłaty. 

     § 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.  

     § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. 

 
 
 
 
         PREZYDENT MIASTA 
              /-/ Anna Hetman 

 

 

 

 

 

 

 

  



Uzasadnienie 

     Ustawa 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 stwarza możliwość wprowadzenia zwolnienia z opłaty należnej  w 2021 r.  za korzystanie 
z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych lub przedłużenia terminu na jej wniesienie.                           
W przypadku zwolnienia z opłaty, rada gminy może przyznać zwrot określonej części opłaty pobranej 
od przedsiębiorców, którzy wnieśli jednorazowo opłatę za rok 2021 w terminie do dnia 31 stycznia   
2021 r. W przypadku przedłużenia terminu do wniesienia opłaty należnej w 2021 r., może on zostać 
przedłużony do dnia 31 grudnia 2021 r. 
Przepisy powyższe nie mają zastosowania do opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. 
     Skorzystanie z ustawowego upoważnienia pozostawiono radom gmin, które podejmą decyzję                        
w oparciu o sytuację finansową gminy, jak i kondycję przedsiębiorców działających w branży 
gastronomicznej na terenie miasta, ale także konieczność pozyskiwania przez miasto środków na 
finansowanie działań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i profilaktyką w tym zakresie 
oraz na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19.  
Prezydent Miasta może wykorzystać dochody z opłat zarówno za wydanie jak i za korzystanie                               
z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych również na działania związane z przeciwdziałaniem 
COVID-19 do dnia 31 grudnia 2021 r. 
     W związku z wprowadzeniem stanu epidemii na terenie całego kraju oraz częściowym 
ograniczeniem działalności branży gastronomicznej, koniecznym jest udzielenie wsparcia 
przedsiębiorcom. 
     Uwzględniając powyższe oraz trudną sytuację przedsiębiorców, ale także konieczność pozyskiwania 
środków na dalsze finansowanie działań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 postanowiono 
udzielić wsparcia przedsiębiorcom poprzez zwolnienie z drugiej raty opłaty wnoszonej w terminie do 
31 maja 2021 r. oraz zwrot pobranej już z tego tytułu opłaty.  
 
 
 
 
         NACZELNIK WYDZIAŁU 
                  /-/ Piotr Kohut 

 


