
UCHWAŁA Nr .................... 

RADY MIASTA ZAKOPANE 

z dnia .................... 

 

w sprawie przedłużenia terminu wniesienia opłaty za korzystanie z zezwoleń na 

sprzedaż napojów alkoholowych, należnej w 2021 r. 

Na podstawie art. 31zzca 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 jedn.: Dz. U. z 
2020 r. poz. 1842 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 
713 ze zm.) 

 

Rada Miasta Zakopane uchwala: 
 

§ 1. Przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy 

Zakopane przedłuża się termin wniesienia III 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, należnej 

w 2021 r., do dnia  31 października 2021 r. 

§ 2. Przedłużenie terminu, o którym mowa w § 1 stosuje się do opłat za korzystanie z 

zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu 

sprzedaży. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zakopane. 

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

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE 



Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w celu pozyskania dodatkowych środków na finansowanie 

zadań określonych w art. 41 ust. 1 gminy pobierają opłatę za korzystanie z zezwoleń na 

sprzedaż napojów alkoholowych. Opłatę tę zgodnie z art. 11 ust. 7 ustawy, przedsiębiorcy 

prowadzący sprzedaż w roku poprzednim, wnoszą 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 lub jednorazowo w terminie do 31 

stycznia. 

 

W dniu 26 stycznia 2021 roku 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 ze zm.). Na mocy wprowadzonego art. 31zzca w/w 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 na jej wniesienie.  

  Radni widząc potrzebę pomocy przedsiębiorcom proponują przesunięcie terminu 

płatności III raty do 31 października 2021r zamiast do 30 września 2021r. 

 

Zgodnie z art. 182 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 

dochody z opłat za zezwolenia mogą być wykorzystane na realizację zadań związanych z 

przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii.  

 


