
UCHWAŁA NR XXXV/217/21 

RADY GMINY REWAL 

z dnia 25 lutego 2021 r. 

W sprawie zwolnienia z części opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

za rok 2021, dla przedsiębiorców prowadzących punkty sprzedaży na terenie Gminy Rewal i zwrotu 

części tej opłaty. 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym t.j. (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 31zzca ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 02 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 ze zm.), 

Rada Gminy Rewal uchwala co następuje: 

 

§1. Zwalnia się przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Rewal 

z opłaty II lub III raty należnej w 2021 r. 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.  

 

§2. Przyznaje się zwrot części pobranej opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych, należnej w 2021 roku w wysokości odpowiadającej 1/3 opłaty rocznej, tym 

przedsiębiorcom którzy wnieśli jednorazowo opłatę za rok 2021, w terminie do dnia 31 stycznia 2021 r.  

 

§3. Przepisów  §1 i §2 nie stosuje się do opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.  

 

§4. Ulgi i zwroty ujęte w §1 i §2 przysługują przedsiębiorcom posiadającym aktualne zezwolenie na 

sprzedaż napojów alkoholowych w dniu 31 stycznia 2021 r. 

 

§5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowy Gminy Rewal.  

 

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

Województwa Zachodniopomorskiego.  

 

 

Sporządził:            Projekt uchwały zatwierdzony przez 

Szymon Kral            Skarbnika Gminy Rewal 

Referent ds. Turystyki  

 

 

Zatwierdzam projekt uchwały 

Wójt Gminy Rewal 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

 Wprowadzona w projekcie uchwały instytucja zwolnienia z 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 , jest 

odpowiedzią na liczne prośby przedsiębiorców z branży gastronomicznej naszej gminy o wsparcie 

w trudnym okresie ograniczeń i restrykcji wprowadzonych na skutek pandemii.  Obostrzenia 

wprowadzone w związku z walką z koronawirusem w dużej mierze ograniczyły lub wręcz 

uniemożliwiły na pewien czas prowadzenie działalności wspomnianej branży. Ustanowione restrykcje 

wywołały negatywne skutki finansowe i wielu przedsiębiorców znalazło się w bardzo trudnym 

położeniu.  

Na mocy nowelizacji 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 podjętej 21 stycznia 2021 r., a wchodzącej w życie 26 stycznia 2021 

r. ustawodawca umożliwia radzie gminy w drodze uchwały m.in. zwolnienie przedsiębiorców z opłaty, 

o której mowa w art. 11 ' ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r: o wychowaniu .w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

przeznaczonych do. spożycia w miejscu sprzedaży, należnej w 2021 r. Ponadto ustawodawca przewiduje 

także możliwość zwrotu opłaty wniesionej w terminie do dnia 31 stycznia 2021 r. 

 


