
Projekt

z dnia  29 maja 2018 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W BRZESZCZACH

z dnia .................... 2018 r.

w sprawie: określenia na terenie gminy Brzeszcze maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz 

ograniczeń sprzedaży napojów alkoholowych w godzinach nocnych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1875 ze zmianami) i art. 12 ust. 1, ust. 3 i ust. 4, ustawy z dnia 
26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. 2016 r., 
poz. 487 ze zmianami) Rada Miejska w Brzeszczach uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się na terenie gminy Brzeszcze maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży:

1) zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo – 65,

2) zawierających powyżej 4,5 % do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) – 60,

3) zawierających powyżej 18% zawartości alkoholu – 60

§ 2. Ustala się na terenie gminy Brzeszcze maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży:

1) zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo – 35,

2) zawierających powyżej 4,5 % do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) – 30,

3) zawierających powyżej 18% zawartości alkoholu – 30

§ 3. 1. Punkt sprzedaży napojów alkoholowych powinien być usytuowany w odległości nie mniejszej
niż 70 m od:

1) szkół

2) przedszkoli

3) żłobków

4) cmentarzy

5) dworców kolejowych

6) obiektów kultu religijnego

7) placów zabaw dla dzieci

8) innych placówek oświatowo-wychowawczych, w których odbywają się zajęcia pozalekcyjne dla dzieci 
i młodzieży.

2. Odległość, o której mowa w ust. 1 mierzona jest najkrótszą drogą dojścia ciągiem dróg publicznych,
od głównego wejścia do punktu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych do drzwi wejściowych 
obiektów wymienionych w ust. 1.

§ 4. Wprowadza się ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych 
do spożycia poza miejscem sprzedaży, poprzez zakaz prowadzenia ich sprzedaży między godziną 2200 a 600

na terenie całej gminy Brzeszcze.
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§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzeszcz.

§ 6. Traci moc uchwała nr III/17/2002 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 16 grudnia 2002 r.
w sprawie: ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży 
i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Brzeszcze zmieniona uchwałą nr VII/78/2003 Rady 
Miejskiej w Brzeszczach z dnia 24 czerwca 2003 r.

§ 7. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i w sposób 
zwyczajowo przyjęty.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Małopolskiego.
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Uzasadnienie

W dniu 10 stycznia 2018 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawę o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. 2018 r., poz. 310).
Znowelizowana ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi weszła w życie z dniem
9 marca 2018 r. Powyższe wiąże się z koniecznością podjęcia przez Radę Miejską w Brzeszczach, w terminie
6 miesięcy od wejścia w życie nowelizacji, nowych uchwał określających maksymalną liczbę zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy oraz zasady usytuowania na terenie gminy miejsc
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, do czego obliguje Radę Miejską w Brzeszczach treść
art. 12 ust. 1 i ust. 3 znowelizowanej ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
(t. j. Dz. U. 2016 r., poz. 487 ze zmianami).

Aktualnie obowiązująca uchwała (uchwała nr III/17/2002 Rady Miejskiej w Brzeszczach
z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie: ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych, zasad
usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Brzeszcze zmieniona
uchwałą nr VII/78/2003 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 24 czerwca 2003 r.) ustala maksymalną liczbę
punktów sprzedaży tj. 70 punktów dla detalu i 40 punktów dla gastronomii. Zgodnie z założeniami gminnego
programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaproponowano następujące zmniejszenie
ilości limitu zezwoleń:

Rodzaj
zezwolenia

Obecny limit
zezwoleń

Ilość aktualnie wydanych
zezwoleń

Proponowany limit zezwoleń

DETAL
A 70 47 65
B 70 41 60
C 70 40 60

GASTRONOMIA
A 40 14 35
B 40 6 30
C 40 11 30

LEGENDA DO TABELI:

A - zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo
B - zawierających powyżej 4,5 % do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa)
C - zawierających powyżej 18% zawartości alkoholu

Projekt uchwały wprowadza zasady usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych
na terenie gminy Brzeszcze wskazując ich minimalną odległość od miejsc chronionych.

W związku z możliwością wynikającą z art. 12 ust. 4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zaproponowano ograniczenie w godzinach nocnej sprzedaży napojów
alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, poprzez zakaz prowadzenia
ich sprzedaży między godziną 22:00 a 6:00 na terenie całej gminy Brzeszcze, co zmniejszy uciążliwość
dla mieszkańców gminy spowodowaną zakłócaniem ciszy nocnej.
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