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UCHWAŁA NR ……/….../2021 

RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU 

z dnia …………….. 2021 r. 

w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży w roku 2021 

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. 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.)  

Rada Miejska w Głogówku uchwala, co następuje: 

§ 1. Zwalnia się przedsiębiorców prowadzących punkty sprzedaży na terenie Gminy 

Głogówek z 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.  

§ 2. Przedsiębiorcom, którzy uiścili opłatę w terminie do 31 stycznia 2021 r. za korzystanie  

z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu 

sprzedaży przyznaje się zwrot pobranej z tego tytułu opłaty. 

§  3.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głogówka. 

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

Urzędowym Województwa Opolskiego. 

 

 

                                                                       Przewodniczący Rady 

                                                                        Miejskiej w Głogówku 

 

                                                                                          Jerzy Kunert 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie  

Uchwały nr .................. 

Rady Miejskiej w Głogówku 

z dnia ..................... 

 

w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży w roku 2021  

 

Na mocy nowelizacji art. 31zzca 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.) 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. Ponadto ustawodawca przewiduje także 

możliwość zwrotu opłaty wniesionej w terminie do dnia 31 stycznia 2021 r. 

Biorąc pod uwagę obowiązujący na terenie kraju stan epidemii i spowodowane tym 

zamknięcie lokali gastronomicznych proponuje się udzielenie ulgi dla przedsiębiorców 

prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych  do spożycia w miejscu 

sprzedaży na terenie Gminy Głogówek. Podjęcie uchwały będzie próbą znormalizowania 

zaistniałej sytuacji, a jednocześnie odpowiedzią na liczne prośby branży gastronomicznej  

o wsparcie w trudnym dla nich czasie.  

 

 

 

 

 

 


