
 

 

UCHWAŁA NR LVI/460/18 

RADY GMINY ŻYRAKÓW 

z dnia 9 sierpnia 2018 r. 

w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  

na terenie gminy Żyraków. 

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

gminnym (Dz. U. z 2018 r.  poz. 994 z późn. zm.) w związku z art. 12 ust. 1 ustawy   z dnia 26 października 

1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r.  poz. 487 z późn. zm.) 

Rada Gminy w Żyrakowie uchwala, co następuje: 

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

alkoholowych: 

1) do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo w ilości 46 

2) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu z wyjątkiem piwa w ilości 37 

3) powyżej 18% zawartości alkoholu w ilości 39 

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

przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży: 

1) do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo w ilości 9 

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 Żyraków maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży: 

1) do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo w ilości 37 

2) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu z wyjątkiem piwa w ilości 29 

3) powyżej 18% zawartości alkoholu w ilości 31 

§ 2. Traci moc uchwała Nr IV/18/11 Rady Gminy Żyraków z dnia 18 stycznia 2011 r. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żyraków. 
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego. 

  

 

Przewodnicząca Rady Gminy 

Żyraków 
 

 

lic. Maria Bodzioch 
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UZASADNIENIE 

Podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione potrzebą dostosowania zapisów uchwały do 

obowiązujących przepisów prawnych.  

Nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości  i przeciwdziałaniu alkoholizmowi przyznaje radzie 

gminy kompetencje do określenia maksymalnej ilości zezwoleń, w miejsce dotychczasowej 

możliwości wskazywania maksymalnej liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych 

zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa). Ponadto, wprowadzono obowiązek 

określenia liczby zezwoleń na sprzedaż alkoholu do 4,5% oraz piwa – zarówno w przypadku 

placówek handlowych (do spożycia poza miejscem sprzedaży), jak i w przypadku lokali 

gastronomicznych (do spożycia w miejscu sprzedaży). Warto zaznaczyć, że liczba punktów sprzedaży 

na sprzedaż piwa nie była dotychczas limitowana. 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, zasięga opinii jednostki pomocniczej gminy. Wszystkie sołectwa 

zostały poproszone o wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały. Jednostki pomocnicze nie zajęły 

stanowiska w sprawie. Wobec powyższego zgodnie z art. 89 ust. 1 i 2 Ustawy o samorządzie 

gminnym rozstrzygniecie uważa się za przyjęte w brzmieniu przedłożonym przez gminę. 
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