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Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA KROSNA 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z  dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie  gminnym  (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 9 
ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 
r. poz. 870) uchwala się co następuje: 

§ 1. Uznaje się za bezzasadną petycję wniesioną przez krośnieńskich 
restauratorów w sprawie zwolnienia z opłaty i zwrotu części opłaty pobranej 
od krośnieńskich przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych. 

§ 2. Uzasadnienie dla sposobu rozpatrzenia petycji stanowi załącznik 
do uchwały. 

§ 3. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miasta Krosna 
do poinformowania wnoszących petycję o sposobie jej rozpatrzenia. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie 

do projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej przez 

krośnieńskich restauratorów w sprawie zwolnienia z opłaty i zwrotu części 

opłaty pobranej od krośnieńskich przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń 

na sprzedaż napojów alkoholowych. 
 

W dniu 22 stycznia 2021 r. do Biura Rady Miasta Krosna wpłynęła petycja 

krośnieńskich restauratorów w sprawie zwolnienia z opłaty i zwrotu części opłaty 

pobranej od krośnieńskich przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniach odbytych w dniach 

12 marca 2021 r. i 27 kwietnia 2021 r. dokonała analizy ww. petycji i oceny 

jej zasadności, rekomendując następujące stanowisko: 

Na podstawie art. 31zzca ust. 1 i ust.2 pkt 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 (Dz. U. z 2020 r. poz.1842 z późn. zm.) – Rada Miasta Krosna podjęła 

uchwałę Nr XXXI/885/21 w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej 

od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Miasto Krosno. 

Zgodnie z zapisami ww. uchwały przedsiębiorców zwolniono z II i III raty opłaty 

za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych 

do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Miasto Krosno, należnej w 2021 r. 

Jednocześnie w §1 ust.2 ww. uchwały Rady Miasta Krosna przyznano zwrot 2/3 części 

opłaty pobranej od  przedsiębiorców, którzy wnieśli opłatę jednorazowo. 

Porównując treść petycji i zakres przedmiotowy ww. uchwały Rady Miasta 

Krosna, należy stwierdzić, że zakres przedmiotowy uchwały zawiera się w treści 

petycji. 

Warto podkreślić, że krośnieńscy restauratorzy w zakresie zwolnienia z opłaty, 

nie wskazali, czy ma to być zwolnienie z całości opłaty, czy z jej części. Art.31zzca 

ust. 1 i ust.2 pkt 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, nie przewiduje 

możliwości zwrotu całości opłaty pobranej od przedsiębiorców, którzy wnieśli opłatę 

jednorazowo. Nadanie uchwały mocy wstecznej od dnia 26 stycznia 2021 r. (wejście 

w życie nowelizacji ustawy zezwalającej na zwolnienie z opłaty w 2021 r.) i zwolnienie 

przedsiębiorców w jakiejś części również z pierwszej raty skutkowałoby stanem 

Załącznik do uchwały Nr XXXIV/     /21
Rady Miasta Krosna
z dnia 28 maja 2021 r.
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prawnym, w którym przedsiębiorcy, którzy zapłacili tylko pierwszą ratę, 

a nie jednorazowo całość opłaty, nie mieliby prawnej możliwości otrzymania zwrotu 

opłaty z której teoretycznie byliby zwolnieni.  

W związku z powyższym, w chwili podjęcia ww. uchwały wyczerpywała 

ona prawne możliwości zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży które były 

przewidziane w nowelizowanej ustawie. 

Zdanie odrębne zgłosił Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – 

Pan Paweł Krzanowski, twierdząc, że uchwała Nr XXXI/885/21 Rady Miasta Krosna 

z dn. 26 lutego 2021 r. w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej 

od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Miasto Krosno 

nie spełnia oczekiwań przedsiębiorców składających ww. petycję. 

Członkowie Komisji na posiedzeniu w dn. 27 kwietnia 2021 r. w wyniku 

głosowania (2 głosami „za” i 1 głosem „przeciw”) uznali petycję za bezzasadną. 

Mając na uwadze powyższe, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 

zarekomendowała Radzie Miasta Krosna, aby petycję uznać za bezzasadną. 

 

 

 

…………………………….. 

…………………………….. 

…………………………….. 
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