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OPR 7340.4.2021

Pan Dariusz Rutowski 
Radny Rady Miejskiej 
w Brusach

Dotyczy: pisma nr OPR,0003.1.2021 z dnia 19 stycznia br.

W odpowiedzi na interpelację w sprawie odstąpienia od pobierania opłat z tytułu koncesji 
na sprzedaż napojów alkoholowych informuję, że zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2277 z późn.) 
przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych zobowiązani są do dokonania stosownej 
opłaty na rachunek Gminy Brusy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych 
ratach, w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku lub jednorazowo w terminie 
do 31 stycznia danego roku kalendarzowego, na podstawie oświadczeń o wartości sprzedaży z roku 
poprzedniego.
Na dzień dzisiejszy ośmiu przedsiębiorców korzystających z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 
przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży wpłaciło I ratę w ogólnej kwocie 4.638,90 zł 
a przewidywane wpływy z tego tytułu na koniec 2021 roku wyniosą 13.931,10 zł.

W roku poprzednim nikt z w/w przedsiębiorców nie zgłaszał wówczas potrzeby zastosowania ulgi. 
Takie postulaty w tym roku, przy składaniu oświadczeń złożyło ustnie dwóch przedsiębiorców.

Zdając sobie sprawę z sytuacji w jakiej obecnie znajdują się przedsiębiorcy branży gastronomicznej, 
planuję złożyć do Rady Miejskiej w Brusach projekt uchwały w sprawie możliwości wprowadzenia ulg 
w postaci zwolnienia z należnej opłaty w 2021 r., przedłużenia terminu jej wniesienia albo zwrotu 
określonej części opłaty pobranej od przedsiębiorców, korzystających z zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, którzy wnieśli jednorazowo opłatę 
w terminie do 31 stycznia br. Jednak może to nastąpić dopiero od 10 lutego br. ponieważ z tym dniem 
wchodzi w życie ustawa 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 z dnia 21 stycznia 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 159).

Do wiadomości:
Przewodniczący Rady Miejskiej 
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