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z dnia .................. .. 2021 r.

w sprawie zwolnienia z czqéci oplaty pobranej od przedsiqbiorcéw za korzystanie z zezwolefi na sprzedai
napojéw alkoholowych przeznaczonych do spoiycia w miejscu sprzedaiy na terenie miasta Gliwice

Na podstawie an. 31 zzca ustawy 2 dnia 2 marca 2020 r. 0 szczegélnych rozwiqzaniach zwiqzanych
z zapobieganiem, przeciwdzia1aniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakainych oraz wywo1anych nimi
sytuacji kryzysowych (tekst jednolity Dz. U. 2020 r. poz. 1842 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art 40 ust 1
an. 41 ust. 1, a1“t.42 ustawy zdnia 8 marca 1990 r. osamorzqdzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.' 22020 r:
poz. 713 ze zm.) na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miasta w Gliwicach
uchwala, co nastqpuje:

§1. Zwolnié zdrugiej raty op1aty, 0 ktérej mowa w art. 11' ust. 1 ustawy z dnia 26 paidziernika 1982 r.
H 30 wychowaniu wtrzeiwoslci iprzeciwdzia1aniu alkoholizmowi naleznej w2021 r. za korzystanie zzezwolefi na

sprzedai napojéw alkoholowych przeznaczonych do spozycia wmiejscu sprzedaiy, wnoszonej wterminie do
31 maja 2021 r. i zwrécié pobranqjuz z tego tytu1u op1ate;.

§ 2. Zwrécié 1/3 op1aty wniesionej przez przedsiqbiorcéw jednorazowo za rok 2021 w terminie do 31 stycznia
2021 r. za korzystanie z zezwolefi na sprzedaz napojéw alkoholowych przeznaczonych do spoiycia w miejscu
sprzedazy.

§ 3. Wykonanie uchwaly powierza sh; Prezydentowi Miasta Gliwice.
§4. Uchwa1a wchodzi wzycie po uplywie 14 dni od dnia jej 0g1oszenia wDzienniku Urz<=;dowym

Woj ewédztwa Slqskiego.
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Uzasadnienie

Na podstawie ustawy z dnia 26 paidziernika 1982r. 0 wychowaniu w trzez‘w0s'ci i przeciwdzialcmiu
alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. Z2019 r. poz. 2277 zpoin. zm.) organem w1as',ciwym do wydawania
zezwolefi na sprzedai napojow alkoholowych jest wojt (burmistrz, prezydent miasta), w1aéciwy ze wzglodu na
lokalizacjc; punktu sprzedaiy.

Zgodnie z an. 11' ust. 1 ww. ustawy o wychowaniu w trzeiwoéci i przeciwdzia1aniu alkoholizmowi gminy
pobierajq op1at<-; za korzystanie z udzielonych zezwolefi na sprzedai napojow alkoholowych.

Opiata, oktorej mowa art. 11‘ ust.1powyZej wymienionej ustawy, wnoszona jest na rachunek gminy
wkazdym roku kalendarzowym objotym zezwoleniem wtrzech rownych ratach wterminach
do 31 stycznia, 31 maja 130 wrzeénia danego roku kalendarzowego lub jednorazowo wterminie
do 31 stycznia danego roku kalendarzowego.

Art. 31zzca ustawy z dnia 2 marca 2020r. 0 szczegélnych rozwiqzaniach zwiqzanych z zapobieganiem,
przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVID—I9, innych ch0r0'b zakainych oraz wywolanych nimi sytuacji
kryzysowych (Dz.U.2020.1842 t.j.) daje moZ1iWos'é zwolnienia z oplaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaZ
napojow alkoholowych przeznaczonych do spozycia w miejscu sprzedaiy (tylko w lokalach gastronomicznych)
bqdi przed1uZenia terminu najej wniesienie.

W przypadku zwolnienia z op1aty, rada gminy, w drodze uchwa1y moze przyznaé zwrot okreélonej czoéci
opkaty pobranej od przedsiegbiorcow, ktorzy wnieéli jednorazowo op1ate; za rok 2021 w terminie
do dnia 31 styczfiia 2021 r.
Podjgcie niniejszej uchwa1y bodzie wsparciem finansowym dla przedsiobiorcow, ktorzy posiadajq wazne

zezwolenia na sprzedaz napojow alkoholowych przeznaczonych do spozycia w miejscu sprzedazy.

Zast wig Miasta
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