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Pan

Adam Abramowicz

Rzecznik Małych i Średnich 

Przedsiębiorców

Szanowny Panie Rzeczniku,

odpowiadając na pismo z dnia 29 stycznia 2021 r. (znak: WPL.111.2021.ZS), pierwotnie 

skierowane do Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, dotyczące kwestii 

związanych z opłatami za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, uprzejmie 

proszę o przyjęcie poniższych informacji.

Zgodnie ze znowelizowanym1 brzmieniem przepisu 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 

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 w 2021 r. lub przedłużyć termin na jej wniesienie. 

Zgodnie z ust. 2 omawianego przepisu w przypadku zwolnienia z opłaty, rada gminy, w 

uchwale może przyznać zwrot określonej części opłaty pobranej od przedsiębiorców, 

którzy wnieśli jednorazowo opłatę:

1) za rok 2020 w terminie do dnia 31 stycznia 2020 r.;

1 Ustawa z dnia 21 stycznia 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. poz. 159).
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2) za rok 2021 w terminie do dnia 31 stycznia 2021 r.

Stosownie do ust. 3 omawianego przepisu termin wniesienia opłaty należnej w:

1) 2020 r. może zostać przedłużony do dnia 31 grudnia 2020 r.;

2) 2021 r. może zostać przedłużony do dnia 31 grudnia 2021 r.

Przepisu ust. 1 nie stosuje się do opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.

Mając na uwadze brzmienie ww. przepisów, jak słusznie wskazano, rada gminy ma 

możliwość podjęcia uchwał w omawianym zakresie. Zgodnie z aktualnym stanem 

prawnym jednostki samorządu terytorialnego nie są zobligowane do wprowadzania ww. 

rozwiązań. Obecnie w Ministerstwie Zdrowia nie są prowadzone ani planowane prace 

legislacyjne, mające na celu wprowadzenie zmian w omawianych przepisach.

Z poważaniem

z upoważnienia Ministra Zdrowia

Maciej Miłkowski

Podsekretarz Stanu
/dokument podpisany elektronicznie/
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