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UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY NĘDZA 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ustalenia 
zasad usytuowania na terenie Gminy Nędza miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 12 ust. 1, 3 i 5 ustawy z dnia 26 października 
1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.) 

Rada Gminy Nędza 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do 
spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy Nędza. 

a) zezwolenia do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo - 20, 

b) zezwolenia powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) - 20, 

c) zezwolenia powyżej 18% zawartości alkoholu - 20. 

§ 2. Ustala się maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do 
spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Nędza. 

a) zezwolenia do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo - 20, 

b) zezwolenia powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) - 20, 

c) zezwolenia powyżej 18% zawartości alkoholu - 20. 

§ 3. Punkty sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak 
i w miejscu sprzedaży mogą być usytuowane w odległości nie mniejszej niż 50 metrów od szkół, placówek 
oświatowo-wychowawczych, placówek opiekuńczych oraz obiektów kultu religijnego. 

§ 4. Odległość wymienioną w § 3 ustala się możliwie najkrótszą drogą dojścia mierzoną wzdłuż osi 
ogólnodostępnych dróg publicznych lub ciągów komunikacyjnych od drzwi wejściowych punktu sprzedaży lub 
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych do drzwi wejściowych obiektów, o których mowa w § 3 - za 
wyjątkiem szkół i placówek oświatowo-wychowawczych. 

§ 5. Odległość wymienioną w § 3 w przypadku szkół oraz placówek oświatowo-wychowawczych ustala się 
możliwie najkrótszą drogą dojścia mierzoną wzdłuż osi ogólnodostępnych dróg publicznych lub ciągów 
komunikacyjnych od drzwi wejściowych punktu sprzedaży lub sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 
do granicy nieruchomości na której usytuowana jest szkoła lub placówka oświatowo-wychowawcza. 

§ 6. Tracą moc: 

1) Uchwała Nr XXXII/252/09 Rady Gminy Nędza z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia liczby 
punktów sprzedaży napojów alkoholowych terenie Gminy Nędza. 

2) Uchwała Nr XXXII/253/09 Rady Gminy Nędza z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie zasad usytuowania na 
terenie Gminy Nędza miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nędza. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 1B3B4905-0A2E-4605-80F0-8E0F9DFF1C97. Projekt Strona 1



§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego.
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Uzasadnienie  

do projektu uchwały Rady Gminy Nędza w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych oraz ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Nędza miejsc 
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 

Podjęcie uchwały wynika z nowelizacji ustawy z dnia 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016r. poz. 487 z późn.zm). 

Nowelizująca ustawa nakłada na rady gmin obowiązek podjęcia uchwał dotyczących maksymalnej liczby 
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia zarówno w miejscu sprzedaży, jak 
i do spożycia poza miejscem sprzedaży. Dotychczas limit obowiązywał tylko w stosunku do punktów 
sprzedaży, po zmianie limitowana ma być liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 

W przypadku zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem 
sprzedaży dotychczasowy limit wynosił 35 punktów, natomiast w przypadku zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży dotychczasowy limit wynosił 20 punktów.
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