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UCHWAŁA NR XVIII.234.2021 
RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ 

z dnia 26 marca 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 w 2021 r. 

Na podstawie art. 31zzca 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.1)), Rada Miejska w Białej 
uchwala, co następuje:  

§ 1. Zwalnia się przedsiębiorców prowadzących na terenie Gminy Biała sprzedaż napojów alkoholowych 
przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży z drugiej i trzeciej raty 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, należnej w 2021 roku. 

§ 2. Przyznaje się zwrot drugiej i trzeciej raty opłaty, o której mowa w § 1, wniesionej przez przedsiębiorców 
jednorazowo za rok 2021 w terminie do dnia 31 stycznia 2021 r. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej. 

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

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 1639, 2112, 2123, 2157, 2255, 

2275, 2320, 2327, 2338, 2361 i 2401 oraz z 2021 r. poz. 11, 159 i 180. 
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Uzasadnienie

Na podstawie art 111 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi, w celu pozyskania środków na finansowanie zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem
problemów alkoholowych oraz realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych, gminy pobierają opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Opłatę tę
przedsiębiorcy wnoszą na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech
równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego lub jednorazowo
w terminie do 31 stycznia.

Na mocy wprowadzonego 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, rada gminy została upoważniona do podjęcia decyzji w sprawie
zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia
w miejscu sprzedaży bądź przedłużenia terminu na jej wniesienie. W przypadku zwolnienia z opłaty, rada gminy
może przyznać zwrot określonej części opłaty pobranej od przedsiębiorców, którzy wnieśli opłatę jednorazowo za
rok 2021 w terminie do dnia 31 stycznia 2021 r. Rozwiązanie to ma związek z wprowadzonymi długotrwałymi
ograniczeniami uniemożliwiającymi przedsiębiorcom prowadzenie działalności gospodarczej i korzystanie
z posiadanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. W przypadku branży gastronomicznej, pomimo
dopuszczenia przygotowywania i sprzedaży posiłków na wynos, nie ma możliwości prowadzenia sprzedaży
napojów alkoholowych, bo te mogą być spożywane wyłącznie w miejscu sprzedaży (tj. tylko na miejscu w lokalu).

Mając na uwadze ograniczone możliwości zarobkowania, a także, w niektórych przypadkach, całkowity
brak możliwości prowadzenia działalności gospodarczej, proponuje się zwolnienie przedsiębiorców posiadających
zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, prowadzących
działalność gastronomiczną na terenie Gminy Biała, z drugiej i trzeciej raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych, wnoszonej odpowiednio w terminach do 31 maja 2021 r. oraz 30 września
2021 r. Natomiast dla przedsiębiorców, którzy opłatę za rok 2021 wnieśli jednorazowo w terminie do 31 stycznia
2021 r., proponuje się dokonanie zwrotu drugiej i trzeciej raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych.

Szacuje się, że zwolnienie przedsiębiorców korzystających z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, z obowiązku zapłaty drugiej i trzeciej raty opłaty w 2021 r.
uszczupli wpływy do budżetu o ok. 19.000 złotych. Jadnak po przeanalizowaniu zadań zapisanych w Gminnym
Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na
2021 rok stwierdzono, że istnieje możliwość zmniejszenia planu wydatków na 2021 rok.

Sporządziła: Magdalena Kusber

Biała, 12 marca 2021 r.
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