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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 
przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży w roku 2021 

Na podstawie art. 31 zzca ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczeniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.),  art. 18 ust. 2 pkt 15, 
art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) 
oraz art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów 
prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) 

Rada Miejska w Radlinie 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Zwalnia się przedsiębiorców, prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta Radlin 
z opłaty, 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 r. poz. 2277 z późn. zm.) należnej w 2021 r. za korzystanie 
z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży. 

§ 2. Przyznaje się zwrot pobranej już opłaty, o której mowa w § 1. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Radlina. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z mocą od dnia 26 stycznia 2021 r. i podlega publikacji w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Śląskiego.
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Uzasadnienie

W związku z wprowadzeniem stanu epidemii branża gastronomiczna została wyjątkowo poszkodowana.
Ze względu na zamknięcie lokali gastronomicznych przedsiębiorcy nie mają możliwości korzystania
z posiadanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Na mocy nowelizacji art. 31 zzca ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczeniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 poz. 1842 z późn. zm.) ustawodawca umożliwił
radzie gminy w drodze uchwały zwolnienie przedsiębiorców z opłaty 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 r. poz. 2277 z późn. zm.) za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, należnej w 2021 r.

Uchwała podejmowana jest z mocą od dnia 26 stycznia 2021 r. zgodnie z datą wejścia w życie
nowelizacji art. 31 zzca ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczeniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych i jednocześnie przed dniem upływu terminu wniesienia pierwszej
raty bądź opłaty jednorazowej, gdyż intencją uchwały jest udzielenie pomocy przedsiębiorcom poprzez
zwolnienie z całej opłaty należnej za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży w roku 2021.

Przedsiębiorcy, którzy uiścili pierwszą ratę lub całość opłaty, otrzymają zwrot środków.

Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.
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