
 

 

UCHWAŁA NR XLVI/335/2018 

RADY GMINY NOWY ŻMIGRÓD 

z dnia 17 sierpnia 2018 r. 

w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  

na terenie gminy Nowy Żmigród 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z poźn. zm.) oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 

26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 487 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii jednostek pomocniczych Gminy Nowy Żmigród Rada Gminy 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych: 

1) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży zawierających: 

a) do 4,5% alkoholu oraz na piwo w ilości 39 

b) powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) w ilości 39 

c) powyżej 18% alkoholu w ilości 39 

2) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży zawierających: 

a) do 4,5% alkoholu oraz na piwo w ilości 11 

b) powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) w ilości 11 

c) powyżej 18% alkoholu w ilości 11 

§ 2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr XXIX/253/01 Rady Gminy 

w Nowym Żmigrodzie z dnia 30 sierpnia 2001 roku w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów 

alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza 

miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowy Żmigród. 

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

Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą od 1 września 2018 roku. 
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Piotr Suski 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia piątek, 31 sierpnia 2018 r.

Poz. 3721



U Z A S A D N I E N I E 

W dniu 9 marca 2018 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, która zgodnie z art. 12 ust.1 nakłada na Radę gminy  

obowiązek podjęcia uchwały ustalającej maksymalną liczbę zezwoleń   

na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy odrębnie dla: 

1) poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych, o których  mowa w art. 18 ust. 3 ustawy - „zezwolenia 

wydaje się oddzielnie na następujące rodzaje napojów alkoholowych: do 4,5% zawartości alkoholu oraz na 

piwo, powyżej 4,5%  do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz powyżej 18 % zawartości 

alkoholu”, 

2) zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, 

3) zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.  

Do tej pory limitowana była liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych. Ustalony Uchwałą  

Nr XXIX/253/01 Rady Gminy w Nowym Żmigrodzie z dnia 30 sierpnia 2001 roku w sprawie ustalenia 

liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem 

piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży limit punktów 

określony został na: 

- 11 punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) 

przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, 

- 39 punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) 

przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży Projekt uchwały określa limit zezwoleń na 

sprzedaż napojów alkoholowych: 

1) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży zawierających: 

a) do 4,5% alkoholu oraz na piwo w ilości 39 

b) powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) w ilości 39 

c) powyżej 18% alkoholu w ilości 39 

2) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży zawierających: 

a) do 4,5% alkoholu oraz na piwo w ilości 11 

b) powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) w ilości 11 

c) powyżej 18% alkoholu w ilości 11 Proponowany limit zezwoleń umożliwi zaspokojenie potrzeb 

rozwijającego się rynku handlu i usług gastronomicznych. Przedmiotowy projekt uchwały jest spójny 

z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wspiera 

przedsięwzięcia mające na celu zmianę obyczajów w zakresie sposobu spożywania alkoholu i jest 

kontynuacją wcześniej podejmowanych środków prawnych. 

Uchwała jest porozumieniem osiągniętym w wyniku kompromisu pomiędzy działaniami gminy 

zmierzającymi do ograniczenia spożycia napojów alkoholowych oraz zmiany struktury ich spożywania, 

inicjowania i wspierania przedsięwzięć mających na celu zmianę obyczajów w zakresie spożywania tych 

napojów a zaspokojeniem potrzeb  związanych z ciągłym i dynamicznym rozwojem gminy, szczególnie  

o charakterze handlowo - usługowym. 
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