
UCHWAŁA NR XLII/210/2021 
RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA 

z dnia 15 maja 2021 r. 

w sprawie przedłużenia terminu płatności II i III raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży 

Na podstawie  podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym               
(t.j. Dz.U. z 2020 poz. 713, 1378) oraz art. 31zzca Ustawy 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 poz. 1842, ze zm1)) Rada Miasta Golubia-Dobrzynia 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Przedłuża się do dnia 30 listopada 2021 roku terminy płatności II i III raty opłaty pobieranej przez 
Gminę Miasto Golub-Dobrzyń za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych 
przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 
26 października 1982 r. wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2019, poz. 2277, 
1818, Dz.U. z 2020 r., poz. 1492, Dz.U. z 2021 r., poz. 41, 694), płatnych w ustawowym terminie do 31 maja 
oraz do 30 września 2021 roku.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Golubia-Dobrzynia. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-
Pomorskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady Miasta  
Golubia-Dobrzynia 

 
 

mgr Łukasz Pietrzak 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej  ustawy zostały  ogłoszone w Dz.U. z 2020 r. poz. 2112, 2123, 2157, 2255, 

2275, 2320, 2327, 2338, 2362, 2401, Dz.U. z 2021 r. poz.  11, 159, 180, 694. 
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 31zzca ust. 1 Ustawy 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 poz. 1842, 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 2020 r. lub w 2021 r. lub przedłużyć termin na jej wniesienie. Jednocześnie, w przypadku

zwolnienia z opłaty, rada gminy, w uchwale, może przyznać zwrot określonej części opłaty

pobranej od przedsiębiorców, którzy wnieśli jednorazowo opłatę za rok 2020 w terminie do dnia

31 stycznia 2020 r., a za rok 2021 w terminie do dnia 31 stycznia 2021 r. (art. 31zzca ust. 2

Ustawy dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi

sytuacji kryzysowych).

Unormowania te mają na celu pomoc przedsiębiorcom dotkniętych skutkami stanu epidemii, który

obowiązuje na terenie Rzeczypospolitej. Od dnia 15 listopada 2020 r. przedsiębiorcy prowadzący

lokale gastronomiczne nie mogą wykonywać swojej działalności, poza działalnością w zakresie

dostarczania żywności. Opłaty, o których mowa w art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 26 października

1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2019 poz. 2277 ze

zm.) stanowią, dla przedsiębiorców posiadających ważne zezwolenie na sprzedaż i podawanie

napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, koszt często trudny do

udźwignięcia zwłaszcza w przypadku całkowitego braku przychodów.

Uchwała niniejsza ma stanowić pomoc dla przedsiębiorców prowadzących działalność

gastronomiczną. Uchwała, przedłużenia terminu płatności II i III raty opłaty za korzystanie z

zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży,

co będzie sprzyjało odbudowaniu kondycji finansowej tych podmiotów.
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