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Pan Robert Bal
Radny Rady Miejskiej w Przemyślu
Dotyczy: możliwości zwolnienia przedsiębiorców z opłaty za sprzedaż napojów
alkoholowych w 2021 roku.

W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 14.01.2021 r. w ww. sprawie uprzejmie
informuję, że wszelkie aktualnie obowiązujące zwolnienia i ulgi wprowadzone przez
ustawodawcę reguluje ustawa 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 (t.j. Dz. U. poz. 1842
z późn. zm,).
W dniu 26.01.2021 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 21.01.2021 r. 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 (Dz. U. z 2021 r., poz. 159). Powyższa zmiana
przepisów wprowadziła m.in. możliwość podejmowania przez radę gminy uchwał
zwalniających z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych
do spożycia w miejscu sprzedaży lub przedłużających termin na ich wniesienie do końca 2021
roku.
W przypadku podjęcia przez Radę Miejską w Przemyślu przedmiotowej uchwały, stanie
się ona aktem prawa miejscowego, który wejdzie w życie dopiero po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
Dodatkowo pragnę poinformować, iż do dnia 31.01.2021 r. przedsiębiorcy korzystający
z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zobowiązani są do złożenia oświadczenia

o wartości sprzedaży alkoholu w 2020 roku. Aby mieć pełny obraz, o jakich wpływach z tytułu
ww. opłat w 2021 r. będziemy mogli mówić, należy przenalizować naliczone na podstawie
oświadczeń dochody. Wtedy też będziemy mieli możliwość oszacować, czy środki o trzymane
z tzw. „korkowego" będą wystarczające na realizację zadań wpisanych do Gminnego
Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021.
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