
Uchwała nr XXII.155.2021 
Rady Gminy Słubice 

z dnia 10 lutego 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 Słubice 

i zwrotu części tej opłaty 

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

Rada Gminy Słubice uchwala, co następuje: 

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

Słubice z opłaty, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 i . 
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 Słubice, którzy 
wnieśli jednorazowo opłatę za rok 2021 w terminie do dnia 31 stycznia 2021 r. 

§ 3 . 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Słubice. 

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

Przepisem art. 77 pkt 71 Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach 
do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom 
dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu 
0 zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U . z 2020 
r. poz. 1086 ze zm.) dodano do ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
1 zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 
sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 1842 ze zm.) art. 31zzca. 
Zgodnie z treścią ust. 1 art. 31zzca rada gminy może, w drodze uchwały, 
zwolnić z opłaty, o której mowa w art. 1 1 1 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 
1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 
należnej w 2021 roku lub przedłużyć termin na jej wniesienie. W przypadku 
zwolnienia z opłaty, rada gminy, w uchwale, o której mowa w ust. 1, może 
przyznać zwrot określonej części opłaty pobranej od przedsiębiorców, którzy 
wnieśli jednorazowo opłatę za rok 2021 w terminie do dnia 31 stycznia 2021 r. 
Termin wniesienia opłaty należnej w 2021 r. może zostać przedłużony do dnia 
31 grudnia 2021 r. 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 
przedsiębiorcą prowadzącym sprzedaż alkoholu w gastronomii. 
Z uwagi na fakt, że przygotowanie i przyjęcie niniejszej uchwały wypadło 
po dniu 31 stycznia 2021 r. czyli po terminie zapłaty pierwszej raty opłaty 
za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, a opłata 
należna w momencie jej wniesienia nie podlega zwrotowi, zwolnienie z opłaty 
obejmować może wyłącznie jej nieopłaconą część, stanowiącą drugą i trzecią 
część opłaty rocznej. 
Wyjątek od zasady bezzwrotności opłaty ustanowiony został w art. 31zzca 
ust. 2 wyłącznie dla przedsiębiorców, którzy wnieśli opłatę jednorazową 
w styczniu. Aby pomoc udzielona była w sposób sprawiedliwy, tym 
przedsiębiorcom należy zwrócić drugą i trzecią część opłaty uiszczonej 
jednorazowo. / / 

Sławomirfffion Januszewski 


