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Uchwała Nr XXXI/224/2021 

Rady Gminy Popielów 

z dnia 25 lutego 2021 r. 

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

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 z późn. zm.) oraz art. 31zzca ust. 1, ust. 2 i ust. 4 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 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. 
zm.) Rada Gminy Popielów uchwala, co następuje: 

§ 1.  

Zwalnia się przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia 
w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Popielów z drugiej 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 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 z późn. zm.). 

§ 2.  

Zwraca się opłatę za 2021 rok w kwocie odpowiadającej wysokości drugiej raty dla przedsiębiorców 
posiadających zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu 
sprzedaży na terenie Gminy Popielów, którzy w terminie do 31 stycznia 2021 roku wnieśli jednorazowo 
opłatę za cały rok. 

§ 3.  

Zwrot o którym mowa w § 2 zostanie dokonany przelewem na numer konta wskazany przez 
uprawnionego przedsiębiorcę. 

§ 4.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Popielów. 
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§ 5.  

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

 

   

Wójt Gminy 
 
 

Sybilla Stelmach 

Id: 157B01EB-A13A-4D90-AF7B-67A6665976C9. Projekt Strona 2



Uzasadnienie

W związku z nowelizacją ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych z dniem 26 stycznia stało się możliwe dokonanie zwolnień z opłat za korzystanie z zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.

Ograniczenia w działalności przedsiębiorców prowadzących lokale gastronomiczne nałożone
rozporządzeniami Rady Ministrów w 2020 r. i przedłużone w 2021 r. przez długi czas uniemożliwiały
korzystanie przez przedsiębiorców z wydanych zezwoleń oraz uzyskiwanie dochodu z tego tytułu.
Niepewna sytuacja epidemiczna nie pozwala na określenie czasu trwania ograniczeń. W związku
z ograniczeniami branża gastronomiczna znalazła się w trudnej sytuacji ekonomicznej, w tym istnieje
realne zagrożenie dla utrzymania działalności oraz miejsc pracy dla mieszkańców naszej Gminy. Lokale
gastronomiczne pełnią również ważną funkcję społeczną m.in. przyczyniając się do podtrzymywania
tradycji kulinarnych.

W trosce o utrzymanie działalności lokali gastronomicznych oraz w celu przeciwdziałania następstwom
ekonomicznymi zaistniałej sytuacji kryzysowej, Wójt Gminy Popielów uważa za wskazane zwolnienie
przedsiębiorców z branży gastronomicznej z jednej raty opłaty za korzystanie z zezwolenia. Ze względów
praktycznych proponowane jest zwolnienie z drugiej raty opłaty płatnej do 31 maja oraz zwrot kwoty
odpowiadającej drugiej racie dla przedsiębiorców, którzy wnieśli opłatę za cały rok w terminie pierwszej
raty tj. do 31 stycznia.

Zwolnienie z drugiej raty opłat oraz zwrot opiewają na łączną kwotę 4314,28 zł i o taką kwotę zostaną
pomniejszone dochody przeznaczone na wykonywanie gminnych programów realizowanych przez
Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W tym stanie prawnym i faktycznym podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione.
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