
        

 

       

UCHWAŁA NR XXX/421/2021 

      RADY MIASTA MŁAWA 

        z dnia 31 sierpnia 2021 r. 

 

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zwolnienia i zwrotu części opłaty za 

korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  

 

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) w związku z art. 9 ust. 2 i art. 13 ust 1 ustawy z dnia  

11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 870) Rada Miasta Mława uchwala,  

co następuje:  

 

§ 1. Po rozpatrzeniu petycji z dnia 21 czerwca 2021 r. dotyczącej zwolnienia i zwrotu części 

opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za bezzasadną. 

§ 2. Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia petycji zawiera załącznik do uchwały.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta, zobowiązując go do 

poinformowania składającego petycję o sposobie jej rozpatrzenia.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji 

Publicznej oraz na stronie internetowej. 

 

 

       Przewodniczący Rady Miasta 

           Lech Prejs 

 

 

 

 

 

        

 

 



 

       Załącznik do  

                Uchwały NR XXX/421/2021 

    Rady Miasta Mława 

                                    z dnia 31 sierpnia 2021 r. 

 

Uzasadnienie 

W dniu 21 czerwca 2021 r. do Rady Miasta Mława wpłynęła petycja dotycząca 

zwolnienia i zwrotu części opłaty pobieranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na 

sprzedaż napojów alkoholowych  przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie 

Miasta Mława za rok 2021.  

Petycja została skierowana do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.  

 

W celu pozyskania dodatkowych środków na finansowanie zadań związanych 

z przeciwdziałaniem alkoholizmowi gminy pobierają opłatę za korzystanie z zezwoleń na 

sprzedaż napojów alkoholowych. Opłata, ta wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku 

kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 

31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego lub jednorazowo w terminie do 31 stycznia 

danego roku kalendarzowego. 

Na podstawie przepisów covidowych (art. 31zzca ust. 1 i 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), Rada gminy może,                     

w drodze uchwały, zwolnić z w/w opłaty lub przedłużyć termin na jej wniesienie. 

Na terenie miasta działają obecnie 23 punkty gastronomiczne  ze sprzedażą alkoholu. 

Za korzystanie z zezwolenia w 2021 r. zobligowanych było do zapłacenia 17 podmiotów. 

W 2021 r. 6 nowych podmiotów uzyskało zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 

(gastronomia). 12 podmiotów gastronomicznych zapłaciło w styczniu jednorazowo kwotę 

za cały rok w wysokości 15 942,94 zł, pozostałe w ratach. W sumie dochody gminy 

z gastronomi od podmiotów prowadzących sprzedaż w latach poprzednich planowane                               

są w wysokości 33 925,82 zł. Na dzień dzisiejszy zapłacono: 29 497, 58 zł. Zwolnienie z opłat 

zgodnie z petycją oznaczałoby dokonywanie zwrotów wpłaconych opłat i wydawanie 51 

decyzji dla 17 przedsiębiorców.  



Należy zaznaczyć, że przedsiębiorca korzystający z zezwolenia w każdym momencie może 

złożyć wniosek o wygaszenie zezwolenia. Wówczas nie wnosi opłat za jego korzystanie. 

Wydanie nowej decyzji następuje w ciągu 30 dni od złożenia kompletnego wniosku, natomiast 

Wydział ORG stara się to robić jak najszybciej z korzyścią dla wnioskodawców, jeśli                                 

są dokumenty wszystkie złożone w komplecie procedura trwa krócej. 

W zakresie gastronomii dysponujemy wolnymi miejscami: można jeszcze wydać                                       

23 zezwolenia  na piwo, 12 na wino, 10 na alkohol pow.18%. także nie ma ryzyka, że zabraknie 

limitów na nowe czy kolejne  zezwolenie w przypadku gdyby przedsiębiorca na czas obostrzeń 

zrezygnował z zezwolenia i ze sprzedaży alkoholu.  

Przedsiębiorcy z branży gastronomicznej w momencie zamknięcia gastronomii  mogli 

korzystać z tarczy: dostępne są cztery instrumenty pomocy: 

• zwolnienie ze składek ZUS za określone miesiące – płatnicy składek nie muszą opłacać 

składek ubezpieczeniowych za siebie oraz za zatrudnionych ubezpieczonych, jeżeli byli 

zgłoszeni jako płatnik składek przed 1 listopada 2020 r., w przypadku ich opłacenia, 

składki będą im zwrócone; wnioski składano do 30 czerwca 2021 r., 

• dopłatę 2 tys. zł do wynagrodzeń pracowników – świadczenia na rzecz ochrony miejsc 

pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych; po zawarciu umowy 

z Wojewódzkim Urzędem Pracy dofinansowanie przysługuje pracodawcy przez 

3  miesiące i obejmuje zarówno zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, jak 

i zlecenia, od którego odprowadzane są składki ZUS; wnioski o przyznanie dopłaty 

do wynagrodzeń składano do 30 czerwca 2021 r., 

• świadczenie postojowe dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – 

świadczenie wynosi każdorazowo 2080 zł, w zależności od kodu PKD jest przyznawane 

jeden lub więcej razy, 

• dotację do 5 tys. zł – mikro - i mali przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dotacje na 

pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności; w zależności od kodu PKD, 

którym oznaczony jest rodzaj przeważającej działalności gospodarczej, firmy mogą 

otrzymać dotację nawet kilkukrotnie; wnioski o dotację można składać do 31 sierpnia 

2021 r. 

Obecnie  kiedy branża gastronomiczna funkcjonuje, zwalnianie z opłaty oraz  oddawanie opłaty  

już wniesionej przez przedsiębiorców (w przypadku wnoszących opłatę jednorazowo) nie jest 

uzasadnione.  Tym bardziej, że dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 lub 



art. 181 oraz dochody z opłat określonych w art. 111 ustawy o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wykorzystywane mają swoje przeznaczenie -   realizację 

Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ograniczenie 

wpływów do budżetu z tego tytułu automatycznie oznaczałoby konieczność rezygnacji z części 

zadań  zaplanowanych do realizacji w ramach programu.  

Mając powyższe na względzie należy uznać petycję za bezzasadną.      

Ponadto należy wskazać, iż zgodnie z art.13 ust 2 ustawy o petycjach sposób załatwienia 

petycji  nie może być przedmiotem skargi. 
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