
UCHWAŁA NR XXl/130/21 
RADY GMINY REGNÓW 

z dnia 28 stycznia 2021 r. 

w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 
z 2020 r. poz.713 i 1378) oraz art. 31 zzca ust. 1 i 4 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. 1842, 2112, 2113, 
2123, 2157, 2255, 2275, 2320, 2327, 2338, 2361 i 2401 oraz z 2021 r., poz. 11 i 159) oraz 
art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych 
aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461 ) Rada Gminy uchwala, co następuje: 

§ 1. Zwalnia się przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych na terenie 
Gminy Regnów z pierwszej raty 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 2021 r. za 
korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu 
sprzedaży. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Regnów. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Łódzkiego. 

Przewodniczący Rady 

s@~ 
Sławomir Dudek 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z art.31 zzca ust. 2 ustawy z 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. 1842, 2112, 2113, 2123, 2157, 2255, 2275, 

2320, 2327, 2338, 2361 i 2401 oraz z 2021 r, poz.11 i 159) Rada Gminy może w drodze uchwały, 
zwolnić z opłaty należnej w 2021 r. za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 

przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży. 

Na terenie Gminy Regnów funkcjonuje przedsiębiorstwo, które korzysta z zezwolenia na 
sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży. W dniu 
26.01.2021 r. przedsiębiorca złożył do Wójta Gminy Regnów wniosek w sprawie zwolnienia z 
opłaty pierwszej raty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, z faktu, iż 
płynność finansowa ww. podmiotu uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych 
konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (w tym czasowym zamknięciem lokalu). 

Z uwagi, że termin uiszczenia pierwszej raty opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż 
napojów alkoholowych upływa 30.01 i obejmuje okres od 01.01 do 30.04. zastosowano tą uchwałę 
w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 
zaproponowano termin ww. uchwały wejścia w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Łódzkiego. 

Sesja Rady Gminy odbyła się 28 stycznia 2021 r. na której Radni zagłosowali za przyjęciem ww. 
uchwały. Zastosowanie art. 4 ust. 2 ustawy z 20 lipca 2000r o ogłoszeniu aktów normatywnych 
i niektórych innych aktów prawa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) jest uzasadnione interesem 
przedsiębiorców poszkodowanych skutkiem Covid -19. W tej sytuacji okres 14 dni wejścia w życie 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego nie mógł być zachowany, 

ponieważ przekroczony zostałby termin uiszczenia wpłaty za korzystanie z zezwolenia. Tym samym 
wejście uchwały w życie w oznaczonym terminie (z dniem jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego), zatem z pominięciem 14 dniowego vacatio legis, uzasadniony jest 
potrzebą wprowadzenia szybkich działań ukierunkowanych na pomoc dla ww. grupy 
przedsiębiorstw i nie narusza zasad demokratycznego państwa prawnego. 
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