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Państwowa Agencja      Warszawa, dn.  27 sierpnia 2020 r. 

Rozwiązywania Problemów  

Alkoholowych 

 

 

Czy po przekroczeniu przedłużonego do dnia 30 czerwca 2020 r. terminu na wniesienie 

drugiej raty opłaty przedsiębiorca zachowuje uprawnienie do zachowania zezwolenia po wniesieniu 

opłaty dodatkowej? 

Zgodnie z art. 84 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów 

bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym 

postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1086):  

„1.  Termin wniesienia raty opłaty, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 

1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2020 r., poz. 2277 ze 

zm.), przypadający na 31 maja 2020 r. zgodnie z art. 111 ust. 7 tej ustawy, przedłuża się do dnia 30 

czerwca 2020 r. 

2.  W przypadku, o którym mowa w ust. 1, w stosunku do przedsiębiorców, którzy uiścili opłatę 

do dnia 30 czerwca 2020 r. nie stosuje się przepisu art. 18 ust. 12b ustawy z dnia 26 października 1982 

r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

3.  Przepisu ust. 1 nie stosuje się do opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży”. 

Należy jednak zauważyć, że zgodnie z art. 18 ust. 12b ustawy o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi, „W przypadku, o którym mowa w ust. 12 pkt 5 lit. b, zezwolenie 

wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku dokonania opłaty w 

wysokości określonej w art. 111 ust. 2 i 5, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu 

terminu do dokonania czynności określonej w ust. 12 pkt 5 lit. b nie wniesie raty opłaty określonej w 

art. 111 ust. 2 albo 5, powiększonej o 30% tej opłaty”. Termin wniesienia raty opłaty za korzystanie z 

zezwolenia został przedłużony, a zatem wydaje się, że przedsiębiorcy przysługuje również możliwość 

wniesienia opłaty dodatkowej w przypadku przekroczenia terminu 30 czerwca. Dopiero po 

nieuiszczeniu opłaty dodatkowej w przedmiotowej sprawie zezwolenie przedsiębiorcy wygaśnie. 


