
1 
 

 

Państwowa Agencja      Warszawa, dn.      grudnia 2020 r. 

Rozwiązywania Problemów  

Alkoholowych 

 

Czy uchwały w sprawie zwolnienia przedsiębiorców z opłat za korzystanie z zezwoleń na 

sprzedaż napojów alkoholowych powinny zostać zaopiniowane przez jednostki pomocnicze gminy? 

Zgodnie z 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 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1842 z późn. zm., dalej jako: ustawa o 

szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19): 

„1.  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. 

2.  W przypadku zwolnienia z opłaty, rada gminy, w uchwale, o której mowa w ust. 1, może przyznać 

zwrot określonej części opłaty pobranej od przedsiębiorców, którzy wnieśli jednorazowo opłatę: 

1) za rok 2020 w terminie do dnia 31 stycznia 2020 r.; 

2) za rok 2021 w terminie do dnia 31 stycznia 2021 r. 

3. Termin wniesienia opłaty należnej w: 

1) 2020 r. może zostać przedłużony do dnia 31 grudnia 2020 r.; 

2) 2021 r. może zostać przedłużony do dnia 31 grudnia 2021 r.>>”. 

4.  Przepisu ust. 1 nie stosuje się do opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży”. 

  

 Jak wynika z brzmienia tego przepisu, ustawodawca nie przewidział obowiązku zaopiniowania 

treści tych uchwał przez jednostki pomocnicze gminy. Taki obowiązek istnieje wobec uchwał 

podejmowanych na podstawie art. 12 ust. 1-4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (zgodnie z art. 12 ust. 5 tej ustawy), jednak ustawodawca ani nie odesłał do tego 
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przepisu, ani nie uregulował osobno obowiązku zaopiniowania uchwały, o której mowa w art. 31zzca 

ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19. Przekazanie uchwały jednostkom 

pomocniczym gminy celem jej zaopiniowania można zatem uznać za dobrą praktykę, a nie obowiązek 

rady gminy.  

  


