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Państwowa Agencja      Warszawa, dn. 5 października 2021 r. 

Rozwiązywania Problemów  

Alkoholowych 

 

 

Czy gminy będą zobowiązane do sprawozdawania się z wydatkowania środków pochodzących z 

opłat za sprzedaż za sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości 

nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml? 

 

 

W uzasadnieniu do zmiany ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi, która dodała do tej ustawy przepisy dotyczące opłaty od sprzedaży 

napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 

300 ml, wskazano co następuje: „Wpływy z opłat stanowiące dochód gminy będą przeznaczać na 

działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym 

skutkom spożywania alkoholu (zatem zadania własne samorządu gminy związane przykładowo z 

polityką społeczną, zdrowotną lub inne działania związane z profilaktyką lub rozwiązywaniem 

problemów związanych ze spożyciem alkoholu) (...) przewiduje się, że gminy w sprawozdaniach 

statystycznych (PARPA-G1) będą przedstawiać informację o sposobie wykorzystania środków 

uzyskanych z opłat (…)1”. 

W nawiązaniu do powyższego samorządy gmin w zakresie wydatkowania powyższych środków 

będą sprawozdawać się w „Sprawozdaniu z działalności samorządów gminnych w zakresie profilaktyki 

i rozwiązywania problemów alkoholowych (PARPA-G1)”. W kolejnych latach w ankiecie przygotowanej 

na rzecz tego sprawozdania znajdą się odpowiednie pytania.  

Wobec powyższego należy uznać, że samorządy gminne, planując zadania finansowane ze 

środków pochodzących z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o 

ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml (o których mowa w art. 92 ust. 11 ustawy z dnia 26 

 
1 Uzasadnienie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych 
wyborów konsumentów dostępne pod adresem: https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/druk.xsp?nr=210 
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października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi), które będą 

wpisywały się w zakres gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, 

powinny uwzględnić konieczność sprawozdawania tych wydatków osobno od wydatków na realizację  

zadań finansowanych ze środków  pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych (o których mowa w art. 18 ust. 1 w zw. z art. 182 pkt 1 powyższej ustawy).  

 


