
  

UCHWAŁA NR XLI/297/2018 

RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE 

z dnia 7 września 2018 r. 

w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych 

do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży, zasad usytuowania miejsc sprzedaży 

a także sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy Tykocin 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 

z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) 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, poz. 2245, z 2018 r. poz. 310, poz. 650), Rada Miejska uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się na terenie miasta i gminy Tykocin maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych  do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo, przeznaczonych do spożycia poza miejscem 

sprzedaży w ilości 25. 

2. Ustala się na terenie miasta i gminy Tykocin maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia 

poza miejscem sprzedaży w ilości 20 

3. Ustala się na terenie miasta i gminy Tykocin maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży 

w ilości: 20. 

§ 2. 1. Ustala się na terenie miasta i gminy Tykocin maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo, przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży 

w ilości: 15. 

2. Ustala się na terenie miasta i gminy Tykocin maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia 

w miejscu sprzedaży w ilości: 15. 

3. Ustala się na terenie miasta i gminy Tykocin maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu, przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży  

w ilości: 10. 

§ 3. 1. Punkty sprzedaży napojów alkoholowych oraz punkty sprzedaży i podawania napojów 

alkoholowych mogą być usytuowane w odległości nie mniejszej niż 30 m od szkół i przedszkoli, obiektów 

sakralnych i cmentarzy i przystanków autobusowych. 

2. Odległość wymienioną w ust. 1 mierzy się wytycznymi ciągami przeznaczonymi dla pieszych, od drzwi 

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

obiektów wskazanych w ust. 1. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tykocina. 
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§ 5. Traci moc Uchwała Nr XX/187/01 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 16 września 2001 r. w sprawie 

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

(z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, oraz Uchwała Nr VI/34/03 Rady 

Miejskiej w Tykocinie z dnia 23 lutego 2003 r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie gminy 

miejsc sprzedaży napojów alkoholowych. 

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

Województwa Podlaskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Tykocinie 

Jerzy Augustynowicz
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Uzasadnienie 

W dniu 9 marca 2018 roku weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 26 października 1982 r. 

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, która nadała nowe brzmienie art. 12 ustawy. 

W świetle art. 12 ust. 1 rada gminy określa w drodze uchwały limit zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych odrębnie dla każdej kategorii napojów alkoholowych: A – do 4,5% zawartości alkoholu oraz 

na piwo, B – powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa), C – powyżej 18% zawartości 

alkoholu oraz odrębnie dla napojów przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (gastronomia) oraz 

poza miejscem sprzedaży (placówki handlowe). W stanie prawnym obowiązującym przed nowelizacją rada 

gminy określała w drodze uchwały limit punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 

4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz zasady usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych, 

natomiast zgodnie z nowelizacją rada gminy ustala zasady usytuowania i maksymalną liczbę zezwoleń na 

sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy wszystkich rodzajów napojów alkoholowych również 

tych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa odrębnie dla zezwoleń na sprzedaż detaliczną 

i gastronomiczną. Uchwałą Nr XX/187/01 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 16 września 2001 r.  

na terenie gminy Tykocin ustalony został limit 14 punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających 

powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.  

W chwili obecnej na terenie gminy Tykocin funkcjonuje 15 punktów prowadzących sprzedaż napojów 

alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. W tych punktach wydanych jest 

w sumie 38 zezwoleń: 15 zezwoleń na sprzedaż napojów do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo, 

11 zezwoleń na sprzedaż napojów powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa), oraz 

12 zezwoleń na sprzedaż napojów powyżej 18% zawartości alkoholu. 9 punktów prowadzących sprzedaż 

napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży. W tych punktach wydanych jest 

w sumie 20 zezwoleń: 9 na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz 

na piwo, 7 na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu  

(z wyjątkiem piwa) i 4 na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu.

     

 Organy administracji mają za zadanie wspierać rozwój przedsiębiorczości tworząc korzystne warunki 

do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej. Zmieniające się potrzeby mieszkańców 

wymuszają rozwój sieci placówek gastronomicznych, punktów sprzedaży detalicznej i limit zezwoleń 

powinien w wystarczającym stopniu zabezpieczać potrzeby ewentualnie powstających placówek. Ponadto 

na terenie gminy Tykocin organizowane są imprezy, na których sprzedawane są napoje alkoholowe,  

np. Biesiada Miodowa, Dni Tykocina na podstawie zezwoleń jednorazowych, które wprawdzie wydawane 

są na 2 dni, ale również muszą być ujęte w limicie zezwoleń. W uchwale ustalono odległość 30 m od 

obiektów chronionych czyli szkół, przedszkoli, obiektów sakralnych i cmentarzy, przystanków 

autobusowych. Wspierając rozwój przedsiębiorczości i tworząc korzystne warunki do podejmowania 

i wykonywania działalności gospodarczej limit zezwoleń powinien w wystarczającym stopniu zabezpieczać 

potrzeby punktów sprzedaży. 

Zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi rada gminy przed podjęciem uchwały, zasięgnęła opinii jednostek 

pomocniczych gminy. 
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