
UCHWAŁA NR XXXV/324/2021 
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA 

z dnia 29 marca 2021 r. 

w sprawie przedłużenia terminu wniesienia opłaty za korzystanie w 2021 r. z zezwoleń 
na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 31 zzca ust. 1,  ust. 3 pkt 2 i ust. 4 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, 2401 oraz z 2021 r. poz. 11, 159 i 180) w związku z art. 111 ust. 1 ustawy 
z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 2277, z 2020 r. poz. 1492 oraz z 2021 r. poz. 41), uchwala się,  
co następuje: 

§ 1. Przedłuża się termin wniesienia II i III raty opłaty za korzystanie w 2021 r. 
z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu 
sprzedaży do dnia 30 listopada 2021 r. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Inowrocławia. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. 

 
   

Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia 
 
 

Tomasz Marcinkowski 
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Uzasadnienie do uchwały Nr XXXV/324/2021 

Rady Miejskiej Inowrocławia 

z dnia 29 marca 2021 r. 

Na mocy art. 1 pkt 32 ustawy z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy 
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 159), w 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, ze zm.) wprowadzono przepis, 
zgodnie z którym rada gminy może, w drodze uchwały, przedłużyć do dnia 31 grudnia 2021 r. 
termin wniesienia 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 2021 roku. 

W związku z treścią ww. regulacji prawnej zasadnym jest przedłużenie terminu 
na wniesienie II i III raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych w miejscu sprzedaży do dnia 30 listopada 2021 r. 

Zgodnie z treścią art. 111 ust. 7 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, opłata, o której mowa w ust. 1, 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 lub jednorazowo w terminie do 31 stycznia danego roku kalendarzowego. 

Intencją uchwały jest udzielenie wsparcia branży gastronomicznej, która na skutek 
wprowadzonych ograniczeń znalazła się w bardzo trudnej sytuacji. Przedłużenie terminu 
wniesienia II i III raty opłaty do 30 listopada br. jest skuteczną formą pomocy 
dla przedsiębiorców, których firmy odnotowały znaczny spadek dochodów. 

Uchwała jest aktem prawa miejscowego (art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1980 r. 
o samorządzie gminnym), podlega zatem ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym 
(art. 42 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. 
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych - Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1461). 

Mając powyższe na uwadze wywołanie uchwały jest uzasadnione. 

Inicjatorem wywołania uchwały jest Prezydent Miasta Inowrocławia. 

  Rada Miejska Inowrocławia podjęła uchwałę w sprawie przedłużenia terminu 
wniesienia opłaty za korzystanie w 2021 r. z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 
przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży. 
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Na 23 radnych w głosowaniu wzięło udział 21 radnych obecnych na sesji. Za 
przyjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosy przeciwne - 0, wstrzymujących się - 0. 

 
   

Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia 
 
 

Tomasz Marcinkowski 
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