
Uchwała nr XXXVII/288/2018 

Rady Gminy Sieroszewice 

z dnia 30 lipca 2018 roku 

 

w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów 

alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych  

oraz odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych na terenie Gminy 

Sieroszewice 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.), art. 12 ust. 1, ust. 3, 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 późn. zm.),  

Rada Gminy Sieroszewice uchwala co następuje: 

§ 1. 1.  Ustala się na terenie Gminy Sieroszewice maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych:  

 

1) zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwo w ilości 33 zezwoleń,  

 

2) zawierających od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) w ilości 31 zezwoleń,  

 

3) zawierających powyżej 18% alkoholu w ilości 32  zezwoleń.  

 

2. Ustala się na terenie Gminy Sieroszewice maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych  przeznaczonych do spożycia:  

 

 1) w miejscu sprzedaży w ilości 10 zezwoleń,  

 

 2) poza miejscem sprzedaży w ilości 86 zezwoleń. 

§ 2. Określa się następujące zasady usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych 

na terenie Gminy Sieroszewice: 

1. Punkty sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu  

i poza miejscem sprzedaży nie mogą być usytuowane w odległości mniejszej niż 50 m od 

obiektów chronionych; 

2. Przez obiekty chronione rozumie się: 

a) szkoły, przedszkola oraz inne placówki oświatowo – wychowawcze, 

b) zakłady opieki zdrowotnej, 

c) kościoły i cmentarze. 

3. Odległość, o której mowa w ust 1. mierzy się ciągiem komunikacyjnym od drzwi 

wejściowych przeznaczonych dla klientów punktu sprzedaży lub punktu sprzedaży  

i podawania napojów alkoholowych do ogólnodostępnego wejścia do obiektów 

wymienionych w ust. 2. 



4. Przez „ciąg komunikacyjny” należy rozumieć dystans, jaki trzeba pokonać od drzwi 

wejściowych przeznaczonych dla klientów punktu sprzedaży lub punktu sprzedaży  

i podawania napojów alkoholowych do wejścia do obiektu chronionego, bez napotykania 

naturalnych bądź sztucznych przeszkód i bez narażania się na naruszenie przepisów Prawa  

o ruchu drogowym.  

5. Wejście do obiektu chronionego to ogólnodostępne wejście do obiektu 

posadowionego na posesjach nieogrodzonych, a w przypadku obiektów na posesjach 

ogrodzonych – ogólnodostępne wejście w ogrodzeniu trwałym. 

§ 3. 1. Wprowadza się odstępstwo od zakazu spożywania napojów alkoholowych wyłącznie 

w czasie imprez, na które organizator uzyskał jednorazowe zezwolenie na sprzedaż  

i podawanie napojów alkoholowych w poniżej wymienionych miejscach publicznych na 

terenie Gminy Sieroszewice: 

a) na obiekcie rekreacyjno – sportowym przy ulicy Sportowej w Sieroszewicach, 

b) na placach przy salach wiejskich na terenie Gminy Sieroszewice. 

2. Wprowadzone w ust. 1 odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych nie 

dotyczą wydzielonych stref bezpieczeństwa na imprezie masowej. 

§ 4. Traci moc: uchwała nr III/19/2002 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 21 grudnia 2002 

roku w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Sieroszewice miejsc sprzedaży  

i podawania napojów alkoholowych oraz uchwała nr XI/80/2015 z dnia 30 października 2015 

roku w sprawie ustalenia liczby sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu  

(z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu 

sprzedaży. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sieroszewice. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

do Uchwały nr XXXVII/288/2018 

Rady Gminy Sieroszewice 

z dnia 30 lipca 2018 

 

w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów 

alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 

oraz odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych na terenie Gminy 

Sieroszewice 

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 zasad usytuowania miejsc 

sprzedaży. 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 i podawanie napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc 

sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz odstępstw od zakazu spożywania 

napojów alkoholowych na terenie Gminy Sieroszewice. Liczby te 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. Uchwała określa zasady 

usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz odstępstw od zakazu 

spożywania napojów alkoholowych na terenie Gminy Sieroszewice.  

Podjęcie uchwały wynika z potrzeby realizacji obowiązujących zapisów zmiany ustawy 

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Stosownie do art. 12 ust. 5 

ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi Rada Gminy przed podjęciem niniejszej uchwały otrzymała opinię od 

jednostek pomocniczych gminy. 

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne. 

 

 


