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Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W LEWINIE BRZESKIM 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie zwolnienia z należnej za 2021 rok opłaty za korzystanie na terenie Gminy Lewin Brzeski 
z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. 
poz. 713, zm. poz. 1378) oraz art. 31zzca ust. 1 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.) Rada Miejska w Lewinie 
Brzeskim uchwala, co następuje: 

§ 1. Zwalnia się przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Lewin 
Brzeski z opłaty, o której  mowa w art. 111 ust. 1 ustawy  z dnia 26 października  1982 o wychowaniu  
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 
przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, należnej w 2021 r. w części obejmującej wysokość II-giej  
raty. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lewina Brzeskiego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego. 

Sporzadził: 
Wydz. OK 

Przedkłada: 
Burmistrz Lewina Brzeskiego 
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Uzasadnienie

W związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 na terenie kraju wprowadzone zostały długotrwałe
ograniczenia funkcjonowania placówek gastronomicznych, uniemożliwiające korzystanie z zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży. Miało to negatywne skutki
finansowe dla przedsiębiorców prowadzących działalność gastronomiczną. Możliwość zwolnienia z opłaty
reguluje art. 31zzca ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych. Zgodnie z tym zapisem rada gminy może, w drodze uchwały, zwolnić z opłaty, o której mowa
w art. 11¹ ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi, należnej w 2021 r.

Burmistrz Lewina Brzeskiego podjął decyzję o udzieleniu w czasie pandemii pomocy przedsiębiorcom.
Podjęcie uchwały będzie próbą znormalizowania zaistniałej sytuacji, a jednocześnie odpowiedzią na prośby
przedstawicieli branży gastronomicznej o wsparcie w trudnym czasie ograniczeń i restrykcji wprowadzonych
przez rząd na skutek pandemii.
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