
UCHWAŁA NR XXXI /195/ 2018
RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW

z dnia 24 maja 2018 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. 
Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ) oraz na podstawie art. 12 ust. 1, ust.3  art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 26 października 
1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z 2017 r. 
poz.2245, poz. 2439, z 2018 r. poz. 310, poz. 650). Rada Gminy Kiełczygłów  uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się na terenie Gminy Kiełczygłów  liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na poszczególne rodzaje zezwoleń:

1) do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo w ilości 20 zezwoleń ;

2) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) w ilości 20 zezwoleń ;

3) powyżej 18% zawartości alkoholu w ilości 15 zezwoleń.

2. Ustala się na terenie Gminy Kiełczygłów liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 
przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na poszczególne rodzaje zezwoleń:

1) do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo w ilości 5 zezwoleń;

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

3) powyżej 18% zawartości alkoholu w ilości 5 zezwoleń.

§ 2. 1 . Ustala się że miejsca sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Kiełczygłów  
nie mogą być usytuowane w odległości mniejszej niż  100 metrów od:

1) szkół;

2) przedszkoli;

3) kościołów;

4) cmentarzy.

2. Pomiaru odległości dokonuje się najkrótszą drogą wzdłuż osi ciągów komunikacyjnych dla ruchu 
pieszych od głównych drzwi wejściowych do obiektów, o których mowa w § 2 ust. 1 do głównych drzwi 
wejściowych miejsc sprzedaży napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza 
miejscem sprzedaży.

§ 3. Ograniczenia odległości, o których mowa w § 2, nie dotyczą miejsc sprzedaży, podawania 
i spożywania napojów alkoholowych podczas imprez masowych organizowanych na podstawie ustawy z dnia 
20 marca 2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych , oraz imprez organizowanych przez Gminę, jej jednostki 
organizacyjne lub podmioty działających na ich zlecenie, a także takich imprez, których organizatorem jest 
OSP.

§ 4. Tracą moc:

1) Uchwała Nr XVII/84/93 Rady Gminy w Kiełczygłowie z dnia 23 lipca 1993 roku w sprawie określenia 
punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) 
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie gminy Kiełczygłów;

2) Uchwała Nr XX/106/94  Rady Gminy w Kiełczygłowie z dnia 20 kwietnia 1994r roku w sprawie zmiany 
uchwały Nr XVII/84/93 Rady Gminy w Kiełczygłowie z dnia 23 lipca 1993 roku w sprawie określenia 
punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) 
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie gminy Kiełczygłów;

3) Uchwała nr X/68/96 Rady Gminy w Kiełczygłowie z dnia 09 lutego 1996 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 
XVII/84/93 z dnia 23 lipca 1993r. w sprawie określenia punktów sprzedaży napojów alkoholowych 
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zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza 
miejscem sprzedaży na terenie gminy Kiełczygłów.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kiełczygłów.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Zenon Swędrak
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Uzasadnienie

Obowiązek podjęcia przedmiotowej uchwały wynika z art. 50 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.).

Podejmując uchwałę w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na
terenie gminy Kiełczygłów oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Kiełczygłów miejsc sprzedaży
i podawania napojów alkoholowych, Rada Gminy Kiełczygłów uwzględniła maksymalną liczbę zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Kiełczygłów oraz zasad usytuowania na terenie
Gminy Kiełczygłów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Jednocześnie Rada Gminy
Kiełczygłów realizując możliwość jaką daje ustawodawca wynikającą z art.14 ust.2b4 ww. ustawy
wprowadziła odstępstwo od zakazu spożywania napojów alkoholowych w określonym miejscu publicznym
na terenie Gminy, poprzez wskazanie zamkniętego katalogu takich miejsc. Nie skorzystano z możliwości
przepisów ustawowych , które ograniczałyby sprzedaż napojów alkoholowych w godzinach nocnych, oraz
możliwości ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń odrębnie dla poszczególnych sołectw.

Wyżej wymienione zapisy uzyskały pozytywną o pinię jednostek pomocniczych i uwzględniają
postanowienia gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych.
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