
UCHWAŁA NR XXIX/352/21 
RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE 

z dnia 25 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 

Miasta i Gminy Bierutów i zwrotu tej opłaty 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. 
poz. 713 ze zm.) oraz art. 31 zzca ust. 1 i 2 ustawy z dnia 02 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020r. poz. 1842 ze zm.), Rada Miejska w Bierutowie uchwala, 
co następuje: 

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

§ 2. Przyznaje się zwrot pobranej opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 
przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, należnej w 2021 roku, tym przedsiębiorcom prowadzącym 
punkty sprzedaży na terenie Miasta i Gminy Bierutów, którzy wnieśli opłatę na rok 2021, w terminie do dnia 
31 stycznia 2021r. 

§ 3. Warunkiem uzyskania zwrotu opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 
w 2021r. jest złożenie wniosku do Burmistrza Bierutowa, zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik do 
niniejszej uchwały. 

§ 4. Wniosek, o których mowa w § 3 niniejszej uchwały należy złożyć nie później niż do 31 marca 2021 roku. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bierutowa. 

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi w życie 
z dniem 01 marca 2021 r. 

 

   

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Bierutowie 

 
 

Irena Wysocka - Przybyłek 
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Załącznik do uchwały Nr XXIX/352/21                                                                                                                                                                  
Rady Miejskiej w Bierutowie                                                                                                                                                                                          

z dnia 25 lutego 2021 r. 

 

 

Bierutów, ……………... 2021r. 

 

…………………………………………………. 

 (imię i nazwisko przedsiębiorcy) 

 

………………………………………………….. 

(adres zamieszkania) 

 

 

 Wnoszę o zwrot opłaty za korzystanie w 2021 r. z zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży w lokalu: 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

położonym w ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

przy ul …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

którą wniosłam/łem/ w terminie do dnia 31 stycznia 2021 r., zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 26 
października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

 

 

Zwrotu opłaty proszę dokonać na konto ……………………………………………………………………………………………… 

 

 

……………………………………………………………… 

Data i czytelny podpis przedsiębiorcy 
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