
UCHWAŁA NR LI/512/2018
RADY GMINY MASŁÓW

z dnia 19 lipca 2018 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000), art. 12 ust. 1, 3 ustawy z dnia 
26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2016 r. 
poz. 487, poz. 1893, M.P. z 2017 r. poz. 181, Dz. U. z 2017 r. poz. 2245, M.P. z 2018 r. poz. 159, Dz. U. 
z 2018 r. poz. 310 i poz. 650),  uchwala się co następuje:

§ 1. Ustala się na terenie Gminy Masłów maksymalną  liczbę zezwoleń na sprzedaż  poszczególnych 
rodzajów napojów alkoholowych, w tym :  

1) dla napojów  do 4,5 %  zawartości alkoholu  - 55, 

2)   dla napojów  powyżej 4,5 %  do 18%  zawartości  alkoholu z wyjątkiem piwa  - 55, 

3)   dla  napojów powyżej 18%  zawartości alkoholu – 55.

§ 2. Ustala się na terenie Gminy Masłów maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (sprzedaż detaliczna):

1) zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo – w liczbie  40,

2) . zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) - w  liczbie  40,

3) zawierających powyżej 18% zawartości alkoholu - w liczbie  40.

§ 3. Ustala się na terenie Gminy Masłów maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 
przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (gastronomia): 

1) zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo - w  liczbie  15,

2) zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) - w  liczbie  15,

3) zawierających powyżej 18% zawartości alkoholu - w liczbie  15.

§ 4. Ustala się następujące zasady usytuowania na terenie Gminy Masłów miejsc sprzedaży i podawania 
napojów alkoholowych:

1) punkt sprzedaży  napojów alkoholowych  przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży nie może 
być usytuowany w odległości mniejszej niż 50 m od granicy nieruchomości, na której znajdują się budynki 
przedszkoli, szkół, kościołów i kaplic oraz placówek oświatowo – wychowawczych,

2) punkt sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży nie może być 
usytuowany w odległości mniejszej niż 100 m od granicy nieruchomości, na której znajdują się budynki 
przedszkoli, szkół, kościołów i kaplic oraz placówek oświatowo -wychowawczych,

3) pomiaru odległości między punktem sprzedaży a granicą nieruchomości, o których mowa w pkt.  1 i 2 
dokonuje się wzdłuż osi najkrótszego ciągu  komunikacyjnego  od wejścia do punktu sprzedaży do wejścia 
na teren nieruchomości,  na której znajduje się budynek, o którym mowa w pkt. 1 i 2.

4) wejściem na teren nieruchomości, o którym mowa w pkt.3 jest brama, furtka lub tego typu zabudowa a w 
przypadku ich braku krawędź  jezdni  przylegająca do  nieruchomości z której  możliwe  jest wejście na jej 
teren,

5) sprzedaż napojów alkoholowych w ogródkach  odbywa się  na podstawie zezwolenia udzielonego na 
prowadzenie punktu sprzedaży gastronomicznej do którego przylega bezpośrednio taki ogródek.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Masłów.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XL/357/2017 Rady Gminy Masłów z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia 
liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów na 
terenie Gminy Masłów.
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§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Masłów

mgr inż. Sylwester Wojtyna
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Uzasadnienie

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wprowadzoną ustawą z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany
ustawy o wychowaniu w trzeźwości i i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie
imprez masowych (Dz. U. 2018, poz. 310) zachodzi konieczność podjęcia uchwały w sprawie ustalenia
maksymalnej liczby zezwoleń dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych, maksymalnej liczby
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w miejscu i poza miejscem sprzedaży.

W uchwale przyjęto, że na terenie gminy Masłów łączna liczba zezwoleń wyniesie :

a)55 - dla napojów do 4,5 % zawartości alkoholu,

b)55 - dla napojów powyżej 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu z wyjątkiem piwa,

c)55 - dla napojów powyżej 18 % zawartości alkoholu.

W uchwale przyjęto ,że na terenie gminy Masłów będzie 40 punktów sprzedaży napojów alkoholowych
zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem
sprzedaży (sprzedaż detaliczna) i 15 punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej
4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (gastronomia).

Proponowane liczby zezwoleń odpowiadają liczbie zezwoleń wydanych na sprzedaż napojów
alkoholowych w istniejących punktach sprzedaży detalicznej ( odpowiednio: 27, 25 i 27 zezwoleń). Liczba
ta pozwala na zachowanie dotychczasowej sieci sprzedaży, co da przedsiębiorcom poczucie stabilności
prowadzonej działalności oraz uwzględnia zezwolenia, które będą mogły zostać wydane dla nowych
punktów.

W zakresie spożycia napojów w miejscu sprzedaży liczba aktualnych zezwoleń, to odpowiednio: 6, 4 i 5
zezwoleń.

Zezwolenia te obejmują także tzw. ogródki piwne. Usytuowanie ogródków tylko przy lokalu
gastronomicznym ma na celu wyeliminowanie sytuacji, w których dochodziłoby do zalegalizowania
spożywania alkoholu w sklepach.

Uchwała określa jednolite zasady lokalizowania wszystkich punktów sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych na terenie gminy. Obiekty do których liczone są odległości wskazane w uchwale są
miejscami przebywania osób nieletnich i w związku z tym, w ich najbliższej okolicy nie powinny
znajdować się punkty sprzedaży napojów alkoholowych. Zgodnie z art. 14 w/w ustawy zabrania się
sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych: na terenie szkół oraz innych zakładów
i placówek oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych i domów studenckich, na terenie zakładów pracy
oraz miejsc zbiorowego żywienia pracowników, w środkach i obiektach komunikacji publicznej,
z wyjątkiem wagonów restauracyjnych i bufetów w pociągach, w których dopuszcza się sprzedaż,
podawanie i spożywanie napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa, w obiektach
zajmowanych przez organy wojskowe i spraw wewnętrznych, jak również w rejonie obiektów koszarowych
i zakwaterowania przejściowego jednostek wojskowych.

Przewodniczący Rady Gminy Masłów

mgr inż. Sylwester Wojtyna
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