
 

 

UCHWAŁA NR LVI/461/2018 

RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM 

z dnia 28 sierpnia 2018 r. 

w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych 

do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży 

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

z 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 12 ust.1 i ust 5 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu 

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r., poz. 487 ze zm.), po zasięgnięciu opinii 

jednostek pomocniczych gminy uchwala się, co następuje: 

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

do spożycia poza miejscem sprzedaży: 

a) do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwo w ilości 40, 

b) powyżej 4,5% do 18 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) w ilości 40, 

c) powyżej 18 % zawartości alkoholu w ilości 38, 

§ 2. Ustala się maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych  

do spożycia w miejscu sprzedaży: 

a) do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwo w ilości 15, 

b) powyżej 4,5 % do 18 %  zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) w ilości 10, 

c) powyżej 18 % zawartości alkoholu w ilości 10, 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXVI/187/2005 Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim z dnia 

22 lutego 2005 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. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. 

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

Województwa Podkarpackiego. 

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

 

mgr inż. Wacław Smykla 
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Poz. 4034


		2018-09-25T12:48:58+0000
	Polska
	Zaborniak Marcin Jacek
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




