
UCHWAŁA NR XLVI/436/18
RADY MIEJSKIEJ W JĘDRZEJOWIE

z dnia 22 czerwca 2018 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz.994, poz.1000) w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 
26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016r. 
poz. 487, Dz. U. z 2017r. poz. 2245 i poz. 2439, Dz. U. z 2018r. poz. 310 i poz. 650)

Rada Miejska w Jędrzejowie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się na terenie gminy Jędrzejów maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych:

1) zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa, przeznaczonych do spożycia:

a) poza miejscem sprzedaży - 80

b) w miejscu sprzedaży - 30

2) zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia:

a) poza miejscem sprzedaży - 80

b) w miejscu sprzedaży - 30 

3) zawierających powyżej 18% alkoholu, przeznaczonych do spożycia:

a) poza miejscem sprzedaży - 80

b) w miejscu sprzedaży - 30

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXVI/332/01 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 6 września 2001r. 
w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 proc. 
alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży  
na terenie miasta i gminy Jędrzejów.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jędrzejowa.

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

 

Wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej w Jędrzejowie

mgr 
inż. Kazimierz Michalski
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Uzasadnienie

W dniu 9 marca 2018r. weszła w życie ustawa z dnia 10 stycznia 2018r. o zmianie ustawy o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018r. poz. 310), na mocy której rada gminy ma
obowiązek w okresie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie wyżej wymienionej ustawy ustalić w drodze
uchwały maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Stosownie do art. 12 ust. 5 cytowanej wyżej ustawy przed podjęciem niniejszej uchwały rada gminy
zasięga opinii jednostki pomocniczej gminy. Wobec tego projekt uchwały poddany został opinii w 37
sołectwach.

Dotychczasowa uchwała Nr XXXVI/332/01 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 6 września 2001r.
określała maksymalną liczbę punktów ze sprzedażą alkoholu, nie zaś maksymalną liczbę wydanych
zezwoleń. Ponadto dotychczasowy limit punktów sprzedaży nie dotyczył alkoholu o zawartości do 4,5%
alkoholu oraz piwa.

W obecnym stanie prawnym należy podjąć uchwałę, w której zostanie ustalona maksymalna liczba
wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży
i poza miejscem sprzedaży, odrębnie dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych (o zawartości do
4,5% alkoholu oraz piwa, powyżej 4,5% do 18% alkoholu i powyżej 18% alkoholu).

W związku z powyższym przygotowano niniejszą uchwałę.

Proponowane liczby zezwoleń są optymalne dla zapewnienia zasady równości wobec prawa zarówno
podmiotów wykonujących działalność gospodarczą, jak i tych, które zamierzają tą działalność podjąć
w przyszłości.
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