
  

UCHWAŁA NR 13/II/18 

RADY GMINY GRAJEWO 

z dnia 5 grudnia 2018 

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

usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Grajewo 

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, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 12 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. 

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2137), po zasięgnięciu 

opinii jednostek pomocniczych gminy uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się na terenie gminy Grajewo maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży: 

1) do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo w ilości 14 zezwoleń; 

2) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) w ilości 9 zezwoleń; 

3) powyżej 18% zawartości alkoholu w ilości 9 zezwoleń. 

§ 2. Ustala się na terenie gminy Grajewo maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży: 

1) do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo w ilości 6 zezwoleń; 

2) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) w ilości 6 zezwoleń; 

3) powyżej 18% zawartości alkoholu w ilości 6 zezwoleń. 

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

alkoholowych na terenie gminy Grajewo mogą być usytuowane w odległości nie mniejszej niż 50 m od: 

1) szkół, przedszkoli i placówek oświatowo - wychowawczych; 

2) obiektów sakralnych i cmentarzy; 

3) zakładów opieki zdrowotnej. 

2. Odległość wymienioną w ust. 1 mierzy się ulicami bądź wytyczonymi ciągami komunikacyjnymi dla 

pieszych, od drzwi wejściowych miejsca sprzedaży bądź sprzedaży i podawania napojów alkoholowych do 

miejsca wejścia na teren, na którym znajduje się obiekt chroniony, a jeżeli teren nie jest ogrodzony - do drzwi 

wejściowych obiektu chronionego. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 12 grudnia 2018 r.

Poz. 5088



§ 4. Traci moc Uchwała Nr 19/IV/02 Rady Gminy Grajewo z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia 

liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych 

do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2003 r. Nr 7, poz. 236) 

oraz Uchwała Nr 20/IV/02 Rady Gminy Grajewo z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia zasad 

usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2003 r. Nr 7, 

poz. 237). 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grajewo. 

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

Województwa Podlaskiego. 

Przewodniczący Rady 

Jan Dąbrowski 
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