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z dnia  3 lutego 2021 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY GODÓW 

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

w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 
przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021 przedsiębiorców prowadzących punkty 

sprzedaży na terenie Gminy Godów i zwrotu części tej opłaty 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 713 ze zmianami) oraz art. 31zzca ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 
2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. 
z 2020 poz. 1842 ze zmianami) 

Rada Gminy Godów 
uchwala:  

§ 1. Zwalnia się przedsiębiorców prowadzących punkty sprzedaży na terenie Gminy Godów z drugiej 
i trzeciej raty opłaty, o której mowa w art.111 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 
przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, należnej w 2021 roku. 

§ 2. Przyznaje się zwrot części pobranej opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży należnej w 2021 roku w wysokości 
odpowiadającej dwóm trzecim opłaty rocznej tym przedsiębiorcom prowadzącym punkty sprzedaży na terenie 
Gminy Godów, którzy wnieśli jednorazowo opłatę za rok 2021 w terminie do dnia 31 stycznia 2021 roku. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Godów. 

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

Na podstawie art. 111 ustawyz dnia 26 października 1982 r. o wychowaniuw trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi w celu pozyskania dodatkowych środków na finansowanie zadań określonych w art. 41 ust. 1
gminy pobierają opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Opłatętę zgodnie z
art. 111 ust. 7 ustawy, przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż w roku poprzednim, wnoszą na rachunek gminy
w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do31 stycznia,
31 maja i 30 września danego roku kalendarzoweg lub jednorazowo w terminie do 31 stycznia.

W dniu 24 czerwca 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania
kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym
postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 poz. 1086).

Przepisem art. 77 pkt 71 tej ustawy dodano do ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 poz. 374) art. 31 zzca, który
następnie został zmieniony przez art. 1 pkt 32) ustawy z dnia 21 stycznia 2021 roku 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 (Dz.
U. z 2021 poz. 159), która weszła w życie z dniem 26 stycznia 2021 roku.

Zgodnie z obecnie obowiązującą treścią art. 31zzca ust. 1 Rada Gminy może, w drodze uchwały, zwolnić z
opłaty, za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w
miejscu sprzedaży, należnej w 2021 roku lub przedłużyć termin na jej wniesienie. W przypadku zwolnienia
z opłaty, Rada Gminy, może przyznać zwrot określonej części opłaty pobranej od przedsiębiorców, którzy
wnieśli jednorazową opłatę za 2021 rok w terminie do dnia 31 stycznia 2021 roku.

Przepisu ust. 1 nie stosuje się do opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, zatem pomoc dedykowana jest wyłącznie
przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż alkoholu w gastronomii.

Obecnie pierwsza rata opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych została już
wniesiona (termin do 31.01.2021), a opłata należna w momencie jej wniesienia nie podlega zwrotowi,
zwolnienie z opłaty obejmować może wyłącznie jej nieopłaconą część, stanowiącą drugą i trzecią ratę
opłaty rocznej.

Wyjątek od zasady bezzwrotności opłaty wskazany został w art. 31zzca ust. 2 wyłącznie dla
przedsiębiorców, którzy wnieśli opłatę jednorazową w styczniu 2021 roku. Aby pomoc udzielona była w
sposób sprawiedliwy, tym przedsiębiorcom będzie zwrócona opłata w wysokości 2/3 opłaty uiszczonej
jednorazowo.

Decyzja o zwolnieniu z opłaty lub zwrotu jej części zależy od uznania organu gminy. Biorąc pod uwagę
zarówno sytuację finansową gminy, jak i kondycję przedsiębiorców działających w branży gastronomicznej
na terenie gminy, ale także konieczność pozyskiwania przez gminę środków na finansowanie działań
związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i profilaktyką w tym zakresie stwierdzono, że zwolnienie
przedsiębiorców z opłaty jest możliwe.

Niniejszy projekt podlegał konsultacjom społecznym.
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Skutki finansowe:

Kwoty opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w
miejscu sprzedaży, należnych w 2021 roku oblicza się na podstawie oświadczeń przedsiębiorców, w których
wskazują oni wartość sprzedaży w roku poprzednim.

W roku 2021 obowiązek dokonania opłaty ma 9 przedsiębiorców (3 Skrzyszów, 2 Gołkowice, 2 Łaziska, 2
Godów)

Opłata należna za cały rok 2021 wynosi łącznie 19.634,19 zł

Łączna opłata należna w podziale na raty:

I rata 6.544,73 zł (wpłacona do 31.01.2021 roku)

II rata 6.544,73 zł (należna do 31.05)

III rata 6.544,73 zł (należna do 30.09)

Łączna kwota zwolnień z I i II raty wynosi 13.089,46 zł

Osoba
merytorycznie
odpowiedzialna

za przygotowanie
aktu

data i podpis

Radca Prawny

data i podpis

Skarbnik Gminy

data i podpis

Zastępca Wójta

data i podpis

Sekretarz Gminy

data i podpis

Akceptacja
Kierownika
Referatu

data i podpis
Wpłynęło

do biura rady
Skierowano do zaopiniowania na

posiedzenia Komisji
Wynik głosowania

data i podpis

□ Edukacji, Kultury i Zdrowia
za
przeciw
wstrzymujących się

□ Mienia Komunalnego,
Ochrony Środowiska i
Bezpieczeństwa Publicznego

za
przeciw
wstrzymujących się

□ Rozwoju Gospodarczego i
Budżetu

za
przeciw
wstrzymujących się
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