
 

 

UCHWAŁA NR L/341/2018 

RADY MIEJSKIEJ W OLESZYCACH 

z dnia 31 sierpnia 2018 r. 

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

usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Oleszyce. 

Działając na podstawie art.18 ust.2 pkt15, art.40 ust.1, art. 41 ust.1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2018 poz.994 z późn. zm.) oraz art. 12 ust.1 i 3 oraz ust.5 ustawy z dnia 

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

poz. 487 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii jednostek pomocniczych gminy 

Rada Miejska w Oleszycach uchwala co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się na terenie gminy Oleszyce następujące maksymalne liczby zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych:  

1) zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo – 

27 zezwoleń; 

2) zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu 

– 22 zezwoleń; 

3) zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% zawartości alkoholu – 

23 zezwoleń; 

2. Ustala się na terenie gminy Oleszyce następujące maksymalne liczby zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży: 

1) zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo – 

6 zezwoleń; 

2) zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu 

– 5 zezwoleń; 

3) zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% zawartości alkoholu – 

5 zezwoleń. 

3. Ustala się na terenie Gminy Oleszyce następujące maksymalne liczby zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży : 

1) zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo – 

21 zezwoleń; 

2) zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu 

– 17 zezwoleń; 

3) zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% zawartości alkoholu – 

18 zezwoleń. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 10 września 2018 r.

Poz. 3830



§ 2. 1. Punkty sprzedaży oraz punkty sprzedaży i podawania napojów alkoholowych nie mogą być 

usytuowane w odległości mniejszej niż 50m od następujących obiektów: 

1) szkół, 

2) przedszkoli, 

3) placówek oświatowo-wychowawczych i opiekuńczych. 

4) obiektów kultu religijnego 

2. Odległość, o której mowa w ust. 1 mierzy się ciągiem komunikacyjnym od drzwi wejściowych 

przeznaczonych dla klientów punktu sprzedaży lub punktu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych do 

ogólnodostępnego wejścia do obiektów wymienionych w ust.1. Przez „ciąg komunikacyjny” należy rozumieć 

dystans, jaki trzeba pokonać od drzwi wejściowych przeznaczonych dla klientów punktu sprzedaży lub punktu 

sprzedaży i podawania napojów alkoholowych do wejścia do obiektu chronionego, bez napotykania 

naturalnych bądź sztucznych przeszkód i bez narażania się na naruszenie przepisów Prawa o ruchu drogowym. 

Wejście do obiektu chronionego to ogólnodostępne wejście do obiektu posadowionego na posesjach 

nieogrodzonych, a w przypadku obiektów na posesjach ogrodzonych – ogólnodostępne wejście w ogrodzeniu 

trwałym. 

§ 3. Tracą moc:  

1. Uchwała Nr XXXV/261/05 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia 

na terenie Miasta i Gminy Oleszyce liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 

4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu 

sprzedaży . 

2. Uchwała Nr XXXVI/276/05 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 12 grudnia 2005 r. w sprawie 

określenia zasad usytuowania na terenie Miasta i Gminy Oleszyce miejsc sprzedaży i podawania napojów 

alkoholowych. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Oleszyce.  

§ 5. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Polityki Socjalnej i Komunalnej Rady 

Miejskiej w Oleszycach  

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

Województwa Podkarpackiego. 

  

 

Przewodniczący  

Rady Miejskiej 

 

 

mgr Wiesław Osuch 
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Uzasadnienie 

W dniu 10 stycznia 2018 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych Dz. U. z 2018 r. 

poz. 310. Znowelizowana ustawa o wychowaniu w trzeźwości przeciwdziałaniu alkoholizmowi weszła 

w życie z dniem 9 marca 2018 r. Powyższe wiąże się z koniecznością podjęcia przez Radę Miejską  

w Oleszycach , w terminie 6 miesięcy od wejścia w życie nowelizacji, nowych uchwał określających 

maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Oleszyce oraz zasad 

usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, do czego obliguje Radę Miejską  

w Oleszycach treść art. 4 nowelizacji ustawy. Obecnie obowiązująca Uchwała Nr XXXV/261/05 Rady 

Miejskiej w Oleszycach z dnia 28 listopada 2005 r. dotyczyła liczby punktów sprzedaży napojów 

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

miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży, natomiast nowa uchwała precyzuje ustalenie maksymalnej 

liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Dotychczasowe zasady usytuowania miejsc sprzedaży 

i podawania alkoholu określała Uchwała Nr XXXVI/276/05 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 12 grudnia 

2005 r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Miasta i Gminy Oleszyce miejsc sprzedaży 

i podawania napojów alkoholowych. Zgodnie z art. 12 ust. 3 w aktualnym brzmieniu ustawy z dnia 

26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity 

Dz. U. z 2016 r. poz. 487, ze zm.) rada gminy ustala, w drodze uchwały zasady usytuowania na terenie 

gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Stosownie do postanowień 

art. 12 ust. 5 przedmiotowej ustawy rada gminy przed podjęciem uchwały, zasięga opinii jednostki 

pomocniczej gminy. Projekt powyższej uchwały uzyskał pozytywną opinię wszystkich jednostek 

pomocniczych gminy: Sołectwa Futory, Sołectwa Stare Oleszyce, Sołectwa Stare Sioło, Sołectwa Zalesie, 

Sołectwa Borchów, Sołectwa Nowa Grobla, Miasta Oleszyce. 

Przedmiotowe regulacje nie powodują obciążeń finansowych dla Gminy Oleszyce. 
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