
UCHWAŁA NR XXXV/521/2021 
RADY MIASTA KALISZA 

z dnia 28 stycznia 2021 r. 

w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych 
do spożycia w  miejscu sprzedaży na terenie Miasta Kalisza w 2021 roku i zwrotu części tej opłaty 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713 z późn. zm.) i art. 31zzca ust. 1, 2 i 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. poz. 1842 z późn. zm.), w związku z art. 111 ustawy z dnia 
26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 2277 ze zm.) uchwala się co następuje: 

§ 1. 1. Zwalnia się 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, o której 
mowa w art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi w wysokości pierwszej i drugiej raty opłaty. 

2. W przypadku przedsiębiorców, którzy wnieśli jednorazowo opłatę, o której mowa w ust. 1 za rok 2021 w terminie 
do dnia 31 stycznia 2021 r., przyznaje się zwrot części tej opłaty w wysokości 2/3 wniesionej opłaty. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Wielkopolskiego, z mocą od dnia 27 stycznia 2021 r. 

Przewodniczący 

Rady Miasta Kalisza 

/.../ 

Tadeusz Skarżyński
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Uzasadnienie

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r.
(Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 ze zm.) nakłada na przedsiębiorców prowadzących działalność polegającą na
sprzedaży i podawaniu napojów alkoholowych obowiązek wnoszenia corocznie opłat za korzystanie z zezwoleń
na prowadzenie tej działalności. Ustawa określa zarówno terminy, jak i wysokość opłaty, która jest zależna od
wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku poprzednim. Opłaty te stanowią
dochód gminy i mogą być przeznaczone wyłącznie na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych oraz programu przeciwdziałania narkomanii.

Wprowadzone obostrzenia sanitarne wynikające z sytuacji pandemii COVID-19 spowodowały zamknięcie od
miesiąca października 2020 r. lokali gastronomicznych, w tym prowadzących działalność polegającą na
podawaniu napojów alkoholowych. Tym samym uległa istotnemu pogorszeniu sytuacja przedsiębiorców, którzy
w tym okresie zostali pozbawieni przychodów m.in. z tytułu podawania napojów alkoholowych.

Nowelizacja 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, która weszła w życie w dniu 26 stycznia 2021 r. dała 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 wnieśli jednorazowo opłatę za 2021 rok w terminie do 31 stycznia 2021 roku.

Mając na uwadze bardzo trudną sytuację przedsiębiorców prowadzących na terenie Kalisza działalność
gastronomiczną zasadne jest podjęcie przedmiotowej uchwały.

Prezydent
Miasta Kalisza

/.../
Krystian Kinastowski
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