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Uchwala Nr 198fXXlII/2021 

Rady Gminy Nowe Miasto 

z dnia 29 marea 2021 r. 

w sprawie zwolnienia i zwrotu oplaty pobranej ad przedsi~biorc6w za korzystanie z 
zezwoleo oa sprzedai: oapoj6w alkoholowycb przeznaczonych do spoZycia w miejscu 
sprzedazy 03 tercoie Gmioy Nowe Miasto za rok 2021 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marea 1990 r. 0 samofZ4dzie grninnym 
(Dz. U. z 2020 r., poz. 713 i 1378) oraz art. 31 zzca ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. 
o szczeg6lnych rozwiClzaniach zwi<Jza.Ilych z zapobieganiem, przeciwdzialaniem 
i zwa1czaniem COVID-19, innych chor6b zakainych oraz wywolanych nimi sytuacji 
kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, ze zm.), uchwala s i~, co nast~puje: 

§ 1. Zwalnia si~ przedsi~biorc6w prowadzcJcych sprzedaz oapoj6w alkoholowych oa terenie 
Gminy Newe Miasto Z obowi¢u wniesienia drugiej raty oplaty nrueZnej w 202 J r. za 
korzystanie z zezwolen oa sprzedaz napoj6w alkoholowych, wymaganej do dnia J I maja 2021 
raku. 

§ 2. Przyznaje sil( zwrot w wysokosci I13 cZl(sci aplaty pobranej ad przedsiybiarc6w> kt6rzy 
wnidli apJatl( do 31 stycznia 2021 r. za karzystanie z zezwa len na sprzedaz. napoj6w 
alkoholowych przeznaczonych do spotycia w miejscu sprzedai:y. 

§ J . Wykonanie uchwaly powierza sil( W6jtowi Gminy Nowe Miasto. 

§ 4. Uchwata wchodzi w tycie po uplywie 14 dni od drua ogloszenia w Dzienniku Urzydowym 
Wojewodztwa Mazowieckiego. 
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Uzasadnienie do Uehwaly Nr 1981XXfl[12021 

Rady Gminy Nowe Miasto 

z dnia 29 rnarca 2021 r. 

w zwi¢U z trwaj!Jcym w Polsce stan em zagrozenia epidemicznego oraz wprowaclzanymi 
kolejnymi obostrleniami, przedsicrhiorcy prowadZ4cy dzialalnosc gastronomicZll'l 
zobowi'!zaIli byli ograniczyc zakres i spos6b prowadzonej przez siebie dzialalnosci, co 
generowalo znaczne straty po strome ww. przedsi~biorc6w. 

W doiu 26 stycZllia 2021 roku weszta Z Zycie nowelizacja ustawy z doia 2 marea 2020 roku 
o szczeg6l:owych rozwi¥Miach zwi(j.Za11ych z zapobieganiem, przeciwdzialaniem 
i zwalczaniem COVID-19, innych chor6b zakainych oraz wywolanych nimi sytuacji 
kryzysowych (Oz. U. z 2020 r. , poz. 1842 z pain. zm.), kt6ra data radzie gminy moiliwosc 
zwolnienia z aplaty za korzystanie z zezwoleri. na sprzedai: napoj6w alkoholowych 
przeznaczonych do spoZycia w miejscu sprzedaty, na[einej za rok 202 1 oraz przyznawania 
zwrotu czysci optaty nalemej za 2021 r (pod warunkiem dokonania jednorazowej wplaty 
nalewosci do dnia 3 t stycmia 2021 r.). 

W zwi¢u z dokonaniem przez przedsictbiorc6w pierwszej raty oplary Z20 korzystanie z 
zezwoleil. na sprzedaz. napoj6w alkoho lowych prlemaczonych do spoZycia w miejscu 
sprz.edaty naleinej za rok 2021 , proponuje sict zwolnienie z drugiej raty i zwrot w wysokoSci 
1/3 cZYSci optaty roc2llej . dla tych przedsic:Norcow, kt6rzy dokonali wplaty jednorazowej za 
caly 202 1 (Ok do dnia 31 styeznia 202 1 r. 
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