
Uchwała Nr  LIV/417/2018 

Rady Gminy Jaktorów 

z dnia 25 czerwca 2018 r. 

 

w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  

oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Jaktorów 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) i art. 12 ust. 1 i  ust. 3 ustawy z dnia 

26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2016 r. 

poz. 487 z późn. zm.)  Rada  Gminy  Jaktorów  u c h w a l a, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się na obszarze gminy Jaktorów maksymalną liczbę 110 zezwoleń na sprzedaż 

poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych, w tym:  

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

2) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) w ilości 35, 

3) powyżej 18% zawartości alkoholu w ilości 35. 

2. Ustala się na obszarze gminy Jaktorów maksymalną liczbę 20 zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, w tym: 

1) do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo w ilości 10, 

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

3) powyżej 18% zawartości alkoholu w ilości 5. 

3. Ustala się na obszarze gminy Jaktorów maksymalną liczbę 90 zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, w tym: 

1) do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo w ilości 30, 

2) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) w ilości 30, 

3) powyżej 18% zawartości alkoholu w ilości 30. 

§ 2. Ustala się na terenie gminy Jaktorów następujące zasady usytuowania miejsc sprzedaży 

i podawania napojów alkoholowych:  

1. punkty sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży 

oraz w miejscu sprzedaży nie mogą być usytuowane w odległości mniejszej niż 20 metrów od:  
- szkół, przedszkoli oraz innych placówek oświatowo-wychowawczych, 

- obiektów sakralnych. 

2. pomiaru odległości dokonuje się najkrótszą drogą dojścia po terenie dopuszczonym do ruchu 

pieszego (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym), 

od drzwi miejsc określonych w pkt 1 do drzwi miejsc sprzedaży lub podawania napojów 

alkoholowych;  

§ 3. Tracą moc: Uchwała Nr XLIV/280/2010 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie 

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

przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz Uchwała 

Nr VIII/60/2003 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na 

terenie gminy Jaktorów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaktorów. 

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

Województwa Mazowieckiego.   
 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

Mirosław Byczak 
 



 

Uzasadnienie 

 

W dniu 9 marca 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy 

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 310), na mocy 

której rada gminy ma obowiązek ustalić w drodze uchwały maksymalną liczbę zezwoleń na 

sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasady usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów 

alkoholowych na terenie gminy. Dotychczasowe uchwały zachowują moc do dnia wejścia w życie 

nowych uchwał, nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ww. ustawy 

t.j. do 9 września 2018 r. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydane przed dniem 

wejścia w życie ww. ustawy, zachowują ważność na okres, na jaki zostały wydane. 

W związku z powyższym przygotowano projekt uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej 

liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży 

napojów alkoholowych na terenie gminy Jaktorów.  

Maksymalne liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zgodnie z art. 12 ust. 1 

ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi zostały określone ogółem w rozbiciu : 

1) na poszczególne rodzaje napojów alkoholowych: 
- do 4,5%  zawartości alkoholu oraz na piwo, 
- powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa), 
- powyżej 18% zawartości alkoholu), 

2) na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, 

3) na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem 

sprzedaży. 

Aktualna liczba wydanych zezwoleń wynosi 65, a maksymalna ilość zezwoleń możliwa do wydania 

na podstawie dotychczasowej uchwały wynosi 114. 

Proponowane maksymalne liczby zezwoleń są optymalne dla zapewnienia zasady równości 

wobec prawa zarówno podmiotów wykonujących działalność gospodarczą, jak i tych które 

zamierzają tę działalność podjąć w przyszłości. 

Uchwała określa zasady usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych od szkół, 

przedszkoli oraz innych placówek oświatowo-wychowawczych, obiektów kultu religijnego. Ustawa 

z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nie 

określa minimalnej odległości, która musi być zachowana, a jedynie wprowadza zakazy i przesłanki 

uniemożliwiające sprzedaż alkoholu w określonych miejscach i okolicznościach. W uchwale 

proponuje się usytuowanie miejsc sprzedaży napojów alkoholowych w odległości nie mniejszej niż 

20 metrów od w/w obiektów. 

Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych nie zawiera 

postanowień dotyczących maksymalnej liczby zezwoleń oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży, 

podawania i spożywania napojów alkoholowych na terenie gminy Jaktorów. 

Przed podjęciem uchwały uzyskano od Sołtysów pozytywną opinię sołectw do w/w  projektu 

uchwały.  

Ponadto Zarządzeniem Nr 23/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r. Wójt Gminy Jaktorów zarządził 

przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Jaktorów w sprawie ustalenia 

maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc 

sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Jaktorów - w wyznaczonym terminie 

konsultacji nie zgłoszono żadnych opinii. 

  

 


