
UCHWAŁA NR XLIII/260/2018
RADY GMINY SOLEC-ZDRÓJ

z dnia 14 września  2018 r.

w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na
terenie  Gminy Solec-Zdrój oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Solec-Zdrój miejsc

sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15,  art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2018 r. poz. 994; zm. Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) art. 12 ust. 1 i ust.

3 ustawy z dnia 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

(t.j. Dz. U. z 2016 roku poz.487 z późn. zm.) Rada Gminy w Solcu-Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala  się  na  terenie   Gminy Solec-Zdrój  następujące  maksymalne  liczby zezwoleń  na  sprzedaż

napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży:

1) 30 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5 % zawartości alkoholu

oraz na piwo,

2) 30  zezwoleń  na  sprzedaż  napojów  alkoholowych  zawierających  powyżej  4,5  % do  18  %

zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),

3) 30 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18 % zawartości alkoholu.

§ 2.

Ustala  się  na  terenie  Gminy  Solec-Zdrój  następujące  maksymalne  liczby  zezwoleń  na  sprzedaż

napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży:

1) 30 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5 %. zawartości alkoholu

oraz na piwo

2) 30  zezwoleń  na  sprzedaż  napojów  alkoholowych  zawierających  powyżej  4,5  %  do  18  %

zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),

3) 30 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18 %. zawartości alkoholu.

§ 3.

1. Punkt sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu oraz poza 

miejscem sprzedaży nie może znajdować się w odległości mniejszej niż 20 m od obiektu 

chronionego.

2. Pomiaru odległości dokonuje się:

a) najkrótszą  drogą  dojścia  ciągiem  dróg  publicznych  od  drzwi  wejściowych  miejsc

określonych w § 3 ust.1 do drzwi wejściowych miejsc sprzedaży lub podawania napojów

alkoholowych,



b) w przypadku, gdy obiekty wymienione w §3 ust.1 są ogrodzone, pomiaru dokonuje się

najkrótszą drogą dojścia ciągiem dróg publicznych od bramy wejściowej na teren posesji

tych  obiektów  do  drzwi  wejściowych  miejsc  sprzedaży  lub  podawania  napojów

alkoholowych.

3. Obiektami  chronionymi,  o  których  mowa  w  §  3ust.  1  są:  przedszkola,  dzienne  szkoły

podstawowe,  ponadpodstawowe  (z  wyjątkiem  policealnych),  kościoły  oraz  placówki

oświatowo-wychowawcze i opiekuńczo - wychowawcze.

4. Przedsiębiorcy posiadający zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych

do  spożycia  w  miejscu  sprzedaży,  mogą  podawać  napoje  alkoholowe  w  ogródku

gastronomicznym, położonym w odległości nie większej niż 50 m od lokalu.

§ 4.

Z dniem wejścia  w życie  niniejszej  uchwały traci  moc  uchwala  Rady Gminy Solec-Zdrój  Nr

XXIX/149/2001  z dnia 22 lipca 2001 r..  w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów

alkoholowych oraz zasad ich usytuowania na terenie Gminy Solec-Zdrój.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Solec - Zdrój.

§ 6.

Uchwala  wchodzi  w  życie  po  upływie  14  dni  od  dnia  ogłoszenia  w  Dzienniku  Urzędowym

Województwa Świętokrzyskiego.

                                                            Przewodniczący Rady
                                                                                                                          Paweł Patrzałek



UZASADNIENIE

W dniu 9 marca 2018 r. weszła w życie ustawa nowelizująca ustawę o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi, która nakłada na gminę obowiązek uchwalenia uchwał dotyczących 

maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w 

miejscu sprzedaży, jak i do spożycia poza miejscem sprzedaży.

Do tej pory limitowana była liczba punktów sprzedaży, po zmianie limitowana ma być liczba 

zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i 

poza miejscem sprzedaży.

Dotychczasowy limit był określony na poziomie 40 punktów sprzedaży napojów alkoholowych 

przeznaczonych do spożycia zarówno poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży. 

W przedłożonym projekcie uchwały proponujemy liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży:

-  30 zezwoleń  do 4,5 proc. zawartości alkoholu oraz piwo;

- 30 zezwoleń powyżej 4,5 proc. do 18 proc. zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa);

- 30 zezwoleń powyżej 18 proc. alkoholu

Oraz liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem

sprzedaży:

- 30 zezwoleń do 4, 5 proc. zawartości alkoholu oraz piwo;

- 30 zezwoleń powyżej 4, 5 proc. do 18 proc. zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa);

- 30 zezwoleń powyżej 18 proc. alkoholu.

Uchwały wydane na podstawie poprzedniego stanu prawnego zachowują moc do dnia wejście w życie

nowych uchwał, nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy zmieniającej.


