
 

UCHWAŁA NR XXXIV/274/2018
RADY GMINY GAWORZYCE

z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, 
przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży oraz  zasad usytuowania 

na terenie gminy Gaworzyce miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000) oraz art. 12 ust. 1, 2, 3 i art. 14 ust. 2b ustawy z dnia 26 października 
1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487, z 2015r. 
poz. 1893, z 2017 r. poz. 2245, 2439, z 2018 r. poz. 310) Rada Gminy Gaworzyce uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do 
spożycia w miejscu sprzedaży, zawierających:             

1) do 4,5 % zawartości alkoholu oraz na piwo - 10  zezwoleń;

2) powyżej 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu /z wyjątkiem piwa/ - 5  zezwoleń;

3) powyżej 18 % zawartości alkoholu – 5  zezwoleń.

§ 2. Ustala się maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do 
spożycia poza miejscem sprzedaży, zawierających:            

1) do 4,5 % zawartości alkoholu oraz na piwo - 20 zezwoleń;

2) powyżej 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu /z wyjątkiem piwa/ - 20  zezwoleń;

3) powyżej 18 % zawartości alkoholu - 20 zezwoleń.

§ 3. Ustala się zasady usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych stanowiąc, że:  

1) punkt sprzedaży alkoholu (sklep) nie może być usytuowany bliżej niż 25 metrów od granicy  
placówek oświatowych, obiektów kultu religijnego oraz cmentarzy, zakładów opieki zdrowotnej  
i obiektów sportowych;

2) punkt sprzedaży i podawania  oraz  spożycia napojów alkoholowych (bary, kawiarnie itp.) nie może 
być usytuowany bliżej  niż 100 m od  granicy placówek oświatowych, obiektów kultu religijnego oraz 
cmentarzy, zakładów opieki zdrowotnej  i obiektów sportowych;

3) odległość  miejsca sprzedaży oraz podawania i spożycia  napojów alkoholowych od budynku lub 
obiektu, o których mowa w pkt 1 i 2  mierzy się od wejścia lub wyjścia z terenu chronionego do wejścia 
do punktu sprzedaży lub podawania napojów alkoholowych, najkrótszą drogą dojścia ciągiem dróg 
publicznych, którą możliwe jest dotarcie do punktu.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gaworzyce.          

§ 5. Tracą moc uchwały:              

- Nr XXIV/202/01 z dnia 30 października 2001 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów 
alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu przeznaczonych do spożycia  poza miejscem i w 
miejscu sprzedaży,

- Nr XV/93/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie usytuowania miejsc sprzedaży napojów 
alkoholowych na terenie gminy Gaworzyce.
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Danuta Pawliszyn
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UZASADNIENIE

Konieczność podjęcia w/w uchwały wynika ze zmiany przepisów prawnych wprowadzonych Ustawą z dnia 10
stycznia 2018r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o
bezpieczeństwie imprez masowych.
Ze znowelizowanych przepisów wynika, że Rada Gminy ustala, w drodze uchwały, maksymalną liczbę zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy, odrębnie dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych
przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży jak i poza miejscem sprzedaży.
Ustalając limit zezwoleń na sprzedaż alkoholu brano pod uwagę liczbę funkcjonujących na terenie gminy placówek
handlowych, (których aktualnie jest 13, w tym tylko 1 punkt, gdzie prowadzona jest sprzedaż alkoholu do spożycia w
miejscu sprzedaży) przewidując rezerwę limitu zezwoleń w przypadku uruchomienia nowych punktów sprzedaży.
Ponadto w myśl w/w przepisów Rada gminy ustala, w drodze uchwały zasady usytuowania na terenie gminy miejsc
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, a także może wprowadzić, w drodze uchwały w określonym miejscu
publicznym na terenie gminy odstępstwo od zakazu spożywania napojów alkoholowych.
Wprowadzenie odstępstwa od zakazu spożywania alkoholu w okresie trwania zorganizowanych imprez nie będzie
miało negatywnego wpływu na kształtowanie polityki społecznej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi oraz
nie będzie zakłócało bezpieczeństwa i porządku publicznego z uwagi na bezpośredni monitoring tych obiektów, a
także zabezpieczenie imprez przez odpowiednie siły porządkowe.
Projekt uchwały przesłano do sołectw w celu zorganizowania zebrania wiejskiego i jego zaopiniowania.
Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały jest zasadne.
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