
Stanowisko  
Zarządu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski  

z dnia 20 listopada 2014 roku 
w sprawie konieczności zmian w ustawie z dnia 26 października 1982 r.  

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 

 

 

Art. 18, ust. 13 ww. ustawy mówi o tym, że przedsiębiorca, którego zezwolenie 

na sprzedaż napojów alkoholowych wygasło, bowiem nie złożył oświadczenia  

o którym mowa w art. 111 ust. 4 lub nie dokonał opłaty w wysokości określonej w art. 

111 ust 2 i 5 w terminach, o których mowa w art. 111 ust. 7, może ubiegać się  

o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia 

wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia. Zdaniem Zarządu Stowarzyszenia Gmin  

i Powiatów Wielkopolski zapis ten jest bardzo krzywdzący dla lokalnych 

przedsiębiorców, dla których sprzedaż alkoholu często jest jedynym źródłem 

dochodu. Już jeden dzień zwłoki z wniesieniem opłaty, bądź naliczenie jej o kilka 

groszy mniej, skutkuje koniecznością odebrania przez samorząd zezwolenia 

przedsiębiorcy, co w konsekwencji może prowadzić nawet do upadku podmiotu 

gospodarczego.  

Zgodnie z art. 111 ust. 7, opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych wnoszona jest na rachunek gminy w trzech równych ratach.  

Z  doświadczenia wielkopolskich JST wynika, iż ów podział nastręcza 

przedsiębiorcom dużo problemów, bowiem przy naliczaniu opłaty i podziale jej na 

trzy równe raty zawsze jest kłopot z określeniem kwot co do grosza. 

Biorąc pod uwagę powyższe argumenty Zarząd Stowarzyszenia Gmin  

i Powiatów Wielkopolski, będący reprezentantem JST z regionu Wielkopolski, 

ubolewa nad tym, że wobec takiej konstrukcji zapisów ustawy samorządy lokalne są 

bezsilne i w sytuacji popełnienia przez przedsiębiorcę drobnego błędu  

w obliczeniach, bądź terminie wniesienia opłaty są zmuszone bezwzględnie odebrać 

zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, tym samym przyczyniając się 

niejednokrotnie do likwidacji przedsiębiorstwa na ich terenie. W związku z tym 

proponujemy: 



 w odniesieniu do art. 18 ust. 13 – wprowadzenie karnej opłaty za 

nieterminowe uiszczenie opłaty, o której mowa w art. 111 ust. 1 lub 

niezłożenie oświadczenia w terminie, zamiast odbieranie zezwolenia na 

okres 6 miesięcy, 

 przy ustalaniu wysokości opłaty, zgodnie z art. 111 ust. 5 oraz podziale 

jej na trzy równe raty wprowadzenie obowiązku zaokrąglenia kwot do 

pełnych złotych. 
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