
UCHWAŁA NR XXV/162/2021  
RADY GMINY ZAWONIA 

z dnia 25 lutego 2021 r. 

w sprawie zwolnienia i zwrotu opłaty pobranej od przedsiębiorców 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 (tekst jednolity 
Dz. U. z 2020 r., poz. 713, ze zm.) oraz art. 31 zzca ust. 1 i ust. 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1842, ze zm.) 
Rada Gminy Zawonia uchwala, co następuje: 

§ 1. Zwalnia się przedsiębiorców prowadzących punkty sprzedaży na terenie Gminy Zawonia z opłaty, 
o której mowa w art. 11¹ ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 2277, ze zm.) należnej w 2021 roku za 
korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży. 

§ 2. W przypadku wniesienia przez przedsiębiorców opłaty z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za 2021 r. ustala się, że wniesiona 
opłata podlega zwrotowi. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zawonia. 

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

    

   

Przewodnicząca  Rady 
Gminy Zawonia 

 
 

Grażyna Ogrodowicz-Nitka 
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UZASADNIENIE

Zgodnie z treścią 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 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1882 ze zm) rada
gminy może w drodze uchwały zwolnić 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 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 też przedłużony do dnia 31
grudnia 2021 r. Mając na uwadze powyższą regulację oraz obowiązujące ograniczenia w
funkcjonowaniu przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych w miejscu
sprzedaży na terenie Gminy Zawonia zasadnym jest podjęcie niniejszej uchwały.
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