
UCHWAŁA NR XXXII.191.2021 
RADY GMINY KOMPRACHCICE 

z dnia 18 lutego 2021 r. 

w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 
przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021 przedsiębiorców prowadzących punkty 
sprzedaży na terenie Gminy Komprachcice 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. 
poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 31 zzca ust.1, 2 i 4 ustawy z dnia 2 marca 2020r. ustawy  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 późn. zm.) Rada Gminy 
Komprachcice uchwala, co następuje: 

§ 1. Zwalnia się przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do 
spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Komprachcice z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, należnej w 2021 roku. 

§ 2. Przyznaje się zwrot części pobranej opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży należnej w 2021 roku w wysokości 
odpowiadającej 2/3 opłaty rocznej tym przedsiębiorcom prowadzącym punkty sprzedaży na terenie gminy 
Komprachcice, którzy wnieśli jednorazowo opłatę za rok 2021 w terminie do 31 stycznia 2021r. 

§ 3. 1. Warunkiem uzyskania zwrotu opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów 
alkoholowych w 2021 roku jest złożenie wniosku do Wójta Gminy Komprachcice. 

2. Termin składania wniosków, o których mowa w ust. 1 upływa z dniem 31 grudnia 2021 r. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komprachcice. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Krzysztof Szopa 
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