
  

UCHWAŁA NR XLI/294/18 

RADY MIEJSKIEJ W MICHAŁOWIE 

z dnia 26 lipca 2018 r. 

w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad 

usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Michałowo 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000 ze zm.) oraz art. 12 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 26 października 

1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487, z 2017 r. 

poz. 2439 i poz. 2245, z 2018 r. poz. 310 i poz. 650 ze zm.) po zasięgnięciu opinii jednostek pomocniczych 

Gminy, Rada Miejska w Michałowie uchwala co następuje: 

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

alkoholowych: 

1) do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo w ilości 35; 

2) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) w ilości 35; 

3) powyżej 18% zawartości alkoholu w ilości 35; 

2. Ustala się na terenie Gminy Michałowo maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży: 

1) do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo w ilości 8; 

2) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu ( z wyjątkiem piwa) w ilości 8; 

3) powyżej 18% zawartości alkoholu w ilości 8. 

3. Ustala się na terenie Gminy Michałowo maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży: 

1) do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo w ilości 27; 

2) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) w ilości 27; 

3) powyżej 18% zawartości alkoholu w ilości 27. 

§ 2. 1. Ustala się następujące zasady usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych: 

1) Punkt sprzedaży napojów alkoholowych oraz punkt sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 

nie może być usytuowany w odległości mniejszej niż 30 m od takich obiektów jak: 

a) szkoły i przedszkola; 

b) obiekty sakralne i cmentarze; 

c) obiekty sportowe. 
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2. Odległość wymienioną w pkt 1 mierzy się wytyczonymi ciągami przeznaczonymi dla pieszych od drzwi 

wejściowych punktu sprzedaży oraz sprzedaży i podawania napojów alkoholowych do drzwi wejściowych 

obiektów wskazanych w pkt 1. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Michałowa. 

§ 4. Traci moc uchwała Nr VII/41/15 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie 

ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu  

(z wyjątkiem piwa) oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie 

Gminy Michałowo. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podlaskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie 

Maria Bożena Ancipiuk
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UZASADNIENIE 

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

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, która nakłada na rady gmin 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. 

W przypadku zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza 

miejscem sprzedaży dotychczasowy limit określony był na poziomie 38 punktów. W przedłożonym 

projekcie uchwały proponujemy liczbę: 27 zezwoleń do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo, 27 

zezwoleń powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) i 27 zezwoleń powyżej 18% 

zawartości alkoholu. 

Co się tyczy zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w 

miejscu sprzedaży dotychczasowy limit wynosił 8 punktów. W nowym projekcie uchwały 

proponujemy liczbę: 8 zezwoleń na sprzedaż do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo, 8 zezwoleń 

powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) i 8 zezwoleń powyżej 18% zawartości 

alkoholu. 

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

życie nowych uchwał, nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie 

znowelizowanej ustawy, tj. do 9 września 2018 r. 
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