
 

 

UCHWAŁA NR XXXVIII/264/2018 

RADY MIEJSKIEJ GRABOWA NAD PROSNĄ 

z dnia 21 czerwca 2018 r. 

w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta 

i Gminy Grabów nad Prosną 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2018r., 

poz. 994 ze zm. ), art.12 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2016 r. poz.487 ze zm.) Rada Miejska Grabowa nad Prosną 

uchwala , co następuje : 

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

Grabów nad Prosną w nieprzekraczalnej ilości 105. 

§ 2. W ramach liczby określonej w § 1 , łącznie z zezwoleniami pozostającymi w obrocie prawnym, może 

zostać wydanych na sprzedaż napojów: 

1) do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo -  40 zezwoleń; 

2) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu ( z wyjątkiem piwa)- do 30 zezwoleń; 

3) powyżej 18% zawartości alkoholu -  35 zezwoleń. 

§ 3. W ramach liczby zezwoleń określonej w § 1 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  

z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży , łącznie z zezwoleniami pozostającymi w obrocie 

prawnym, wydanych może zostać na sprzedaż napojów: 

1) do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo -  10 zezwoleń; 

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

3) powyżej 18% zawartości alkoholu -  5 zezwoleń. 

§ 4. W ramach liczby zezwoleń określonej w § 1 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  

z przeznaczeniem do spożycia poza  miejscem sprzedaży, łącznie z zezwoleniami pozostającymi w obrocie 

prawnym , wydanych może zostać na sprzedaż napojów: 

1) do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo -  30 zezwoleń; 

2) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu ( z wyjątkiem piwa)- 25 zezwoleń ; 

3) powyżej 18% zawartości alkoholu -  30 zezwoleń. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi  Miasta i Gminy . 

§ 6. Tracą moc: 

1) Uchwała Nr XXVII/163/93 Rady Miejskiej w Grabowie nad Prosną z dnia 28 czerwca 1993 r. 
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w sprawie ustalenia dla terenu Miasta i Gminy Grabów nad Prosną liczby punktów sprzedaży napojów 

alkoholowych oraz określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych. 

2) Uchwała Nr XXII/160/97 Rady Miejskiej w Grabowie nad Prosną z dnia 28 lutego 1997 r. zmieniająca 

uchwalę w sprawie ustalenia dla terenu Miasta i Gminy Grabów nad Prosną liczby punktów sprzedaży 

napojów alkoholowych oraz określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych. 

3) Uchwała Nr XXXI/218/2001 Rady Miejskiej Grabowa nad Prosną z dnia 28 września 2001 r. w sprawie 

ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa). 

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

Województwa Wielkopolskiego . 

  

 Przewodnicząca Rady Miejskiej 

(-) Genowefa Poręba 
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