
UCHWAŁA NR LIII/370/2018
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE

z dnia 21 czerwca 2018 r.

w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy 
Żarów

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 z późn. zm.) w związku z art. 12 ust. 1, 5, 7 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.), po 
zasięgnięciu opinii jednostek pomocniczych gminy, Rada Miejska w Żarowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się na terenie miasta i gminy Żarów maksymalną liczbę 145 zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych, w tym:

1) do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo - 55 zezwoleń;

2) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) - 45 zezwoleń;

3) powyżej 18% zawartości alkoholu 45 - zezwoleń.

2. Ustala się na terenie miasta i gminy Żarów maksymalną liczbę 40 zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.

3. Ustala się na terenie miasta i gminy Żarów maksymalną liczbę 105 zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXVII/293/2013 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 25 lipca 2013 r.          
w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) 
oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Żarów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów.

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

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Żarowie

Roman Konieczny
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Uzasadnienie

Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (Dz.U. z 2018 r. poz. 310) nałożyła na radę gminy obowiązek ustalenia w drodze uchwały
maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy odrębnie dla poszczególnych
rodzajów napojów alkoholowych, jak również zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do
spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży. Dotychczasowa uchwała zachowuje moc do dnia
wejścia w życie nowej uchwały, nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ww ustawy.

W związku z powyższym przygotowano projekt nowej uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Żarów.

Aktualnie obowiązujące ustalenia wynikające z przejętej przez Radę Miejską w Żarowie uchwały Nr
XXXVII/293/2013 z dnia 25 lipca 2013 r., określają maksymalną liczbę punktów sprzedaży napojów
alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), jako 15 punktów sprzedaży napojów
alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz 60 punktów sprzedaży napojów
alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.

Do tej pory limitowana była liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych, natomiast w obecnym stanie
prawnym limitowana ma być liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Dotychczas limitem nie były
objęte zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo.

Proponowane w niniejszym projekcie maksymalne liczby zezwoleń dostosowują ich ilość do potrzeb
ograniczania dostępności alkoholu. Mając na uwadze cel ustawy oraz postanowienia określone
w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, limity zezwoleń zostały
obniżone w stosunku do aktualnie obowiązującej uchwały, jednak nie spowoduje to utraty zezwoleń przez
działające dotychczas punkty. Proponowane liczby zezwoleń są optymalne dla zapewnienia zasady równości
wobec prawa zarówno podmiotów wykonujących działalność gospodarczą, jak i tych, które zamierzają tę
działalność podjąć.

Niniejsza uchwała jest zgodna z zapisami Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów
alkoholowych w Gminie Żarów.

Stosownie do art. 12 ust. 5 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi rada gminy
przed podjęciem niniejszej uchwały zasięga opinii jednostek pomocniczych gminy.

Sporządziła:

Aneta Zakrzewska

Inspektor ds. administracyjnych
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