
DRUK NR 5 

PROJEKT 

UCHWAŁA Nr …/…./21 

RADY GMINY CHEŁMŻA 

z dnia ….. marca 2021 r. 

 

w sprawie zwolnienia przedsiębiorców z drugiej i trzeciej raty opłaty należnej za 2021 r. 

za korzystanie na terenie Gminy Chełmża z zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży. 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 31zzca ust. 1 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, 2112, 2123, 2157, 2255, 2275, 2320, 2327, 2338, 

2361 i 2401 oraz z 2021 r. poz. 11, 159 i 180) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. Zwalnia się przedsiębiorców z 2/3 części opłaty (drugiej i trzeciej raty) należnej 

za 2021 r. za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych 

do spożycia w miejscu sprzedaży, o której mowa w art. 11
1
 ust. 1 ustawy z dnia 

26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 

wnoszonej w terminie do 31 maja (rata druga) i do 30 września 2021 r. (rata trzecia) 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełmża. 

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

Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 
 

 

Przygotowała: 

Lucyna Wójcik 

Pracownik referatu OSO 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 



DRUK NR 5 

UZASADNIENIE 

 

Zgodnie z art. 11
1
 ust. 7 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2019 r. poz. 2277 z późn.zm.), gminy pobierają 

opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, o których mowa w art. 

18, a opłata ta wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym 

zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach: do 31 stycznia, 31 maja i 30 września 

danego roku kalendarzowego w wysokości określonej w art. 11
1
 ust. 2 i 5. 

 W dniu 26 stycznia 2021 r. weszła w życie nowelizacja 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.) W art. 31zzca ustawy, rada gminy 

została upoważniona do podjęcia decyzji w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie 

z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu 

sprzedaży bądź przedłużenia terminu jej wniesienia. W związku z trudną sytuacją w jakiej 

znaleźli się przedsiębiorcy spowodowaną ograniczeniami w prowadzeniu działalności 

gospodarczej podjęcie uchwały uznaje się za zasadne. 

Mając na uwadze zarówno sytuację przedsiębiorców, jak i realizację obligatoryjnych zadań 

gminy wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi, związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, 

uchwała zawiera zwolnienie z obowiązku uiszczenia drugiej i trzeciej raty opłaty za 

korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w 

miejscu sprzedaży. 

Na terenie Gminy Chełmża jest pięciu przedsiębiorców, którzy posiadają zezwolenia na 

sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży. Wpłacili 

oni do 31 stycznia 2021 r. pierwszą ratę za korzystanie ze zezwolenia na sprzedaż napojów 

alkoholowych. 

Kwota wymagalna w 2021 r. z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów 

alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży wynosi 5839,85 zł. Kwota 

wpłacona do 31 stycznia 2021 r. (pierwsza rata) to 1923,85 zł. Kwota która nie wpłynie do 

budżetu wskutek zwolnienia to 3916,00 zł (druga i trzecia rata). 

Zwolnienie to wpisuje się w oczekiwania przedsiębiorców. 
 


