
 

 

UCHWAŁA NR XXXI/261/21 

RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH ŚLĄSKICH 

z dnia 25 lutego 2021 r. 

w sprawie zwolnienia lub zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie 

z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. 

z 2020 r. poz. 713 z późniejszymi zmianami) oraz art. 31zzca ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r.  

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 

innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 

z późn. zm.) Rada Miejska w Obornikach Śląskich uchwala, co następuje: 

§ 1. Zwalnia się przedsiębiorców posiadających zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, 

przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, z wniesienia opłaty drugiej i trzeciej raty za korzystanie z tych 

zezwoleń w 2021 r. 

§ 2. Przyznaje się zwrot w części 2/3 opłaty pobranej od przedsiębiorców, którzy wnieśli jednorazowo opłatę 

za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży 

za rok 2021. 

§ 3. Warunkiem uzyskania zwolnienia lub zwrotu jest złożenie wniosku, który stanowi załącznik nr 1  

do niniejszej Uchwały. Termin składania wniosków upływa z dniem 31 marca 2021 r. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Obornik Śląskich. 

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

Dolnośląskiego. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich: 

Agnieszka Zakęś 

 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 3 marca 2021 r.

Poz. 1071

https://sip.lex.pl/
https://sip.lex.pl/
https://sip.lex.pl/


 

 

 

  Oborniki Śląskie, dnia ………………..........  

Nazwa przedsiębiorcy  

………………………………………………  

Adres  

………………………………………………  

Tel. kontaktowy/ e:mail  

Burmistrz Obornik Śląskich  

Urząd Miejski w Obornikach Śląskich  

55-120 Oborniki Śląskie, ul. Trzebnicka 1  

 

 

Wniosek 

Wnioskuję o:  

 zwolnienie z wniesienia II i III raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży w 2021 r.  

 zwrot 2/3 wniesionej jednorazowo opłaty za korzystanie z zezwoleń a na sprzedaż napojów 

alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży w 2021 r.  

 

1. Posiadam zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży 

o numerze………………………………………………………………………………………. 

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

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

2. NIP…………………………………. 

REGON…………………………………………………  

 

3. Oświadczam, że dane we wniosku oraz załączonej informacji są prawdziwe.  

 

 

 

 

 

 

 

Oborniki Śląskie, dnia ………                           ………………………………………………..  

Podpis wnioskodawcy  

lub osób reprezentujących wnioskodawcę 

 

Załącznik do uchwały nr XXXI/261/21
Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich
z dnia 25 lutego 2021 r.
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