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W odpowiedzi na interpelację z dnia 11 stycznia 2021 roku Radnego Rady Miejskiej w Mosinie 
Pana Arkadiusza Cebulskiego, dotyczącego możliwości umorzenia opłat za alkohol, za czas w którym 
lokale pozostają zamknięte lub mają wstrzymaną sprzedaż alkoholu (dotyczy lokali gastronomicznych 
działających na terenie Gminy Mosina), informuję, iż: 
 
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020 r. 
(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.) wprowadziła w 2020 r. zmiany między innymi do ustawy z dnia 
26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (przepisy 
zmieniające obowiązywały od 24.06.2020 r.). Zgodnie z tymi zmianami: 
 
Art. 31zzca [Zwolnienie z opłaty]  
1. Rada gminy może, w drodze uchwały, zwolnić z opłaty, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 
26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, należnej w 2020 r. 
lub przedłużyć termin na jej wniesienie.  
2. W przypadku zwolnienia z opłaty, rada gminy, w uchwale, o której mowa w ust. 1, może przyznać 
zwrot określonej części opłaty pobranej od przedsiębiorców, którzy wnieśli jednorazowo opłatę za rok 
2020 w terminie do dnia 31 stycznia 2020 r.  
3. Termin wniesienia opłaty należnej w 2020 r. może zostać przedłużony do dnia 31 grudnia 2020 r.  
4. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.  
 
 
Na podkreślenie zasługuje jednak fakt, iż przepisy te dotyczyły tylko opłat za korzystanie z zezwoleń 
na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i naliczonych 
do zapłaty w roku 2020 (akt obowiązujący do 14.01.2021 r.). Na dzień utworzenia niniejszej odpowiedzi 
tj. 19 stycznia 2021 r. brak jest aktualnych rozwiązań prawnych pozwalających na podjęcie stosownej 
uchwały w odniesieniu do opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 
2021 r.  
 
Zasady naliczania i wnoszenia opłat (ich wysokość, terminy płatności, skutki niedotrzymania terminu itp.) 
są regulowane w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i przed 
wprowadzeniem rozwiązań pomocowych w związku z wystąpieniem COVID-19 nie zawierały żadnych 
zapisów zezwalających na umorzenie opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu. 
 



Opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszona jest na rachunek gminy, 
której celem jest przeznaczenie tych środków na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych, 
gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Władze gminy będą mogły, jeśli 
tylko pojawią się odpowiednie przepisy pozwalające na takie rozwiązanie, wprowadzić odpowiednią ulgę 
w tych opłatach dla przedsiębiorców, którzy z racji zamknięcia lokali pozbawieni zostali dochodu z tytułu 
sprzedaży alkoholu. Należy jednak wziąć pod uwagę, że zmniejszyłoby to dochód gminy, co mogłoby 
mieć wpływ na realizację obowiązkowych zadań gminy w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi.  
 
 
 
* art. 111 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi dotyczy opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 
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