
 

 

UCHWAŁA NR XLIII/257/18 

RADY GMINY KALINOWO 

z dnia 31 sierpnia 2018 r. 

w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych 

do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy Kalinowo 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

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

26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U. 

z 2016 r. poz. 487, ze zm.), po zasięgnięciu opinii jednostek pomocniczych Gminy, Rada Gminy Kalinowo 

uchwala, co następuje : 

§ 1. 1. Ustala się maksymalną liczbę 115 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy 

Kalinowo, odrębnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych: 

1) do 4,5 % zawartości alkoholu oraz na piwo - 35 zezwoleń, 

2) powyżej 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) - 50 zezwoleń, 

3) powyżej 18 % zawartości alkoholu - 30 zezwoleń. 

2. Ustala się maksymalną liczbę 30 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy 

Kalinowo, przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży. 

3. Ustala się maksymalną liczbę 85 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy 

Kalinowo, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kalinowo. 

§ 3. Tracą moc Uchwały Nr XXI/111/93 Rady Gminy Kalinowo z dnia 30 czerwca 1993 r. w sprawie 

ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu 

(z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz Uchwała Nr XXXIII/163/02 

Rady Gminy Kalinowo z dnia 26 marca 2002 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów 

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

w miejscu sprzedaży.  

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

Warmińsko-Mazurskiego. 

  

 Przewodniczący Rady Gminy 

Mieczysław Głębocki 

 

 

 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 11 września 2018 r.

Poz. 3887



UZASADNIENIE 

 

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

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Poprzez zmianę art. 12 ustawy o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nałożony został na rady gminy obowiązek ustalenia maksymalnej liczby 

zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy, dla zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz dla zezwoleń na sprzedaż napojów do spożycia 

w miejscu sprzedaży oraz odrębnie dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych zawierających 

„do 4,5 % zawartości alkoholu oraz na piwo”, „powyżej 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem 

piwa)” oraz „powyżej 18 % zawartości alkoholu”.  

Obecnie na podstawie uchwały Nr XXXIII/163/02 Rady Gminy Kalinowo z dnia 26 marca 2002 roku, 

w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu 

(z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Kalinowo ustalony jest 

limit 10 punktów oraz na podstawie uchwały Nr XXI/111/93 Rady Gminy Kalinowo z dnia 30 czerwca 

1993 roku, w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% 

alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy 

Kalinowo ustalony jest limit 25 punktów. 

Po nowelizacji ustawy, rada gminy zamiast liczby punktów sprzedaży ustala liczbę zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych, oddzielnie dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych oraz przeznaczonych 

do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży.  

Przedstawione w projekcie uchwały liczby poszczególnych rodzajów zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych mają zabezpieczyć potrzeby o charakterze handlowo – usługowym w naszej gminie. 

Projekt uchwały zaopiniowano pozytywnie przez jednostki pomocnicze Gminy Kalinowo, w drodze 

podjętych uchwał zebrań wiejskich.  
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