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W odpowiedzi na złożoną w dniu 25 stycznia br. interpelację w sprawie zwolnienia w czasie pandemii
z opłat  za  zezwolenia  na  sprzedaż  i  podawanie  napojów  alkoholowych  pragnę  poinformować,
iż podległy mi Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych na bieżąco monitoruje sytuację związaną
z ponoszeniem opłat za korzystanie z ww. zezwoleń, w tym prawne możliwości zwolnienia z tychże
opłat.

Mając  świadomość  trudnej  sytuacji  kaliskich  przedsiębiorców  prowadzących  działalność
gastronomiczną oraz toczących się w Parlamencie RP prac legislacyjnych w tym obszarze w ramach
kolejnej  nowelizacji  tzw. ustawy covidowskiej,  już w trakcie trwania tych prac został przygotowany
projekt  stosownej  uchwały Rady Miasta  Kalisza.  Ostatecznie  nowelizację ustawy  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
przyjął Sejm RP w dniu 21 stycznia 2021 r. Przepisy, które weszły w życie w dniu 26 stycznia br. dały
radzie gminy możliwość zwolnienia w drodze uchwały z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż
i podawanie napojów alkoholowych, należnej w 2021 r. lub przedłużenia terminu na jej wniesienie oraz
przyznania zwrotu określonej części opłaty pobranej od przedsiębiorców, którzy do 31 stycznia 2021 r.
wnieśli jednorazowo opłatę za 2021 rok.

W dnu 27 stycznia przekazałem Radzie Miasta Kalisza projekt przedmiotowej uchwały, która została
jednomyślnie  przyjęta  przez  Państwa  Radnych  na  sesji  w  dniu  wczorajszym.  Uchwała  wprowadza
zwolnienie przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych
przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Miasta Kalisza z należnej w 2021 r. opłaty
za  korzystanie  z  zezwoleń  w  wysokości  pierwszej  i  drugiej  raty  opłaty  (należnych  do  wniesienia
odpowiednio w terminie do 31 stycznia i 31 maja), natomiast w przypadku przedsiębiorców, którzy
wnieśli już jednorazowo opłatę za rok 2021, przyznała zwrot 2/3 wniesionej opłaty.

Jednocześnie  chcę  zadeklarować,  iż  w  przypadku  dalszych  ograniczeń  w  prowadzeniu  działalności
gastronomicznej  związanych  z  epidemią  COVID-19,  w   II  kwartale  br.  zostanie  przygotowany
i przedłożony Radzie Miasta Kalisza  projekt  uchwały zwalniającej  przedsiębiorców prowadzących tą
działalność z obowiązku wniesienia trzeciej raty opłaty za korzystanie z zezwoleń w 2021 roku, której
ustawowy termin płatności przypada 30 września.
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Interpelacja

w  sprawie   zwolnienia  od  opłat  za  zezwolenie  na  sprzedaż  i  podawanie
napojów alkoholowych  

Szanowny Panie Prezydencie,

W  imieniu  przedsiębiorców  prowadzących  działalność  gastronomiczną,

zwracam się do Pana z prośbą o rozważenie możliwości zwolnienia ich z opłat

za  zezwolenie  na  sprzedaż  i  podawanie  napojów  alkoholowych  na  czas

pandemii.  Sytuacja  w branży  gastronomicznej  jest  bardzo trudna,  większość

lokali  jest  zamknięta  lub  działa  w  minimalnym  zakresie.  Przedsiębiorcy  nie

prowadzą sprzedaży napojów alkoholowych nie ze swojej winy a jednocześnie

płacą za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.

Jednocześnie pragnę Panu Prezydentowi podziękować za otrzymanie ulg

dla przedsiębiorców wynajmujących lokale użytkowe od MZBM-u.

Z góry dziękuję za odpowiedź 

Z wyrazami szacunku 

       Eskan Darwich 


