
 

UCHWAŁA nr XLIX/257/2018 

Rady Gminy Sadowne 

z dnia 6 września 2018 

w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad 
usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Sadowne 

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (Dz. U.  z  2018r. poz. 994 ze zm.) oraz  art. 12 ust. 1 i 3 ustawy  z dnia 
26 października 1982  roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  
(Dz. U. z 2016 r. poz. 487 ze zm.), Rada Gminy Sadowne po zaopiniowaniu przez jednostki 
pomocnicze gminy, uchwala co następuje:  

§ 1. 

Ustala  się  maksymalną  liczbę 20 zezwoleń  na  sprzedaż  napojów  zawierających  do  4,5% 
zawartości  alkoholu  oraz  na  piwo. 

§ 2. 

Ustala  się  maksymalną  liczbę 19 zezwoleń  na  sprzedaż  napojów  zawierających  powyżej 
4,5%  do  18% zawartości  alkoholu  (z  wyjątkiem  piwa).  

§ 3. 

Ustala  się  maksymalną  liczbę 19 zezwoleń  na  sprzedaż  napojów  zawierających  powyżej 
18% zawartości alkoholu. 

§ 4. 

Maksymalną  liczbę  zezwoleń  na  sprzedaż  napojów alkoholowych przeznaczonych 
do spożycia poza miejscem sprzedaży ustala się na  16. 

§ 5. 

Maksymalną  liczbę  zezwoleń  na  sprzedaż  napojów  alkoholowych przeznaczonych  
do spożycia  w  miejscu  sprzedaży  ustala się na 3.  

§ 6. 

Punkty sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza  
miejscem sprzedaży nie mogą być usytuowane w odległości mniejszej niż 20 m od obiektów 
chronionych, przez które rozumie się szkoły wszystkich typów oraz inne placówki oświatowo-
wychowawcze, obiekty sakralne należące do kościołów wszystkich wyznań oraz zakłady opieki 
zdrowotnej. 

§ 7. 

Pomiaru odległości dokonuje się najkrótszą drogą wzdłuż ciągów komunikacyjnych od  drzwi 
wejściowych obiektów chronionych do drzwi wejściowych miejsc sprzedaży lub   podawania 
napojów alkoholowych. W przypadku, gdy obiekty chronione są ogrodzone, pomiaru 



 

odległości dokonuje się najkrótszą drogą wzdłuż ciągów  komunikacyjnych  od  bramy  
wejściowej  na  teren  posesji  tych  obiektów  do  drzwi wejściowych miejsc sprzedaży lub 
podawania napojów alkoholowych. 

§ 8. 

Zasady, o których mowa powyżej, obejmują wszystkie punkty sprzedaży i podawania  napojów 
alkoholowych, w których dokonuje się sprzedaży napojów alkoholowych zawierających do 
4,5% alkoholu oraz piwa, powyżej 4,5% do 18% alkoholu oraz powyżej 18% alkoholu. 

§ 9. 

1. Do wszczętych i niezakończonych decyzją ostateczną postępowań o wydanie zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak 
i w miejscu sprzedaży, zastosowanie mają postanowienia niniejszej uchwały. 

2. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza 
miejscem sprzedaży lub w miejscu sprzedaży wydane na podstawie dotychczasowych 
przepisów pozostają w mocy. 

§ 10. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sadowne. 

§ 11. 

Tracą moc uchwały: 

1) uchwała Nr VI/33/99 Rady Gminy Sadowne z dnia 9 lutego 1999 roku w sprawie zasad 
usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych; 

2) uchwała Nr XXXII/210/2001 Rady Gminy Sadowne z dnia 20 listopada 2001 roku 
w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych 
do spożycia w miejscu sprzedaży; 

3) uchwała Nr XXXV/228/2014 Rady Gminy Sadowne z dnia 23 czerwca 2014 roku 
w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy 
Sadowne przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. 

§ 12. 

Uchwała   wchodzi   w życie  po  upływie  14  dni  od  dnia  ogłoszenia  w  Dzienniku 
Urzędowym Województwa Mazowieckiego . 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Uzasadnienie do uchwały nr XLIX/257/2018 

Rady Gminy Sadowne 

z dnia 6 września 2018 

 

W dniu 9 marca 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie 
ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 
310), na mocy której rada gminy ma obowiązek ustalić w drodze uchwały maksymalną liczbę 
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz uchwałę w sprawie zasad usytuowania 
miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Sadowne.  Dotychczasowe uchwały 
zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych uchwał, nie dłużej jednak niż przez okres 6 
miesięcy od dnia wejścia w życie ww. ustawy. 

W związku z powyższym przygotowano projekt uchwały w sprawie ustalenia 
maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania 
miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Sadowne Ilości zezwoleń zgodnie 
z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i 
przeciwdziałaniu alkoholizmowi zostały określone odrębnie dla poszczególnych rodzajów 
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu 
sprzedaży i poza miejscem sprzedaży. Proponowane liczby są optymalne dla zapewnienia 
zasady równości wobec prawa zarówno podmiotów wykonujących działalność gospodarczą, 
jak i tych które zamierzają tę działalność podjąć w przyszłości. Zgodnie z nowelizacja ustawy 
koniecznym było również podjęcie nowej uchwały w sprawie zasad usytuowania miejsc 
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.  

Stosownie do art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w 
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Rada Gminy Sadowne przed podjęciem niniejszej 
uchwały zasięgnęła opinii 23 jednostek pomocniczych gminy (sołectw).  

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne. 
 


