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UCIIWALA I\tR
RADY GIVTINYBIALA
z

dnia

2018 r.

w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleft na sprzedaZ napoj6w alkoholowych ne terenie Gminy
Biala

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym
(Dz.U. 22018 r. poa.994, po2.1000) oraz art.12 ust. I ustawy zdnia 26pathdziemika 1982r. o wychowaniu
wtrzeZwoSci iprzeciwdzialaniu alkoholizmowi (Dz. U. z2016r. poz.487, zm. Dz.U. 22015 r. poz. 1893;
22017 r. poa.2439, po2.2245;22018 r. poz. 310, poz.650), po zasiggnigciu opinii jednostek pomocniczych
gminy, uchwala sig, co nastgpuje:
$ 1. Ustala sig na terenie Gminy Biala maksymaln4
dla poszczeg6lnych rodzaj6w napoj6w alkoholowych:

l)

liczbj 72 zenvolefi na

sprzeda? napoj6w alkoholowych

do 4,5Vo zawarto6ci alkoholu oruznapiwo - w iloSci 27 zezlltoleh;

2\ powyzej

4,5o/o

do l8% alkoholu (z wyj4tkiem piwa) - w iloSci 20 zenroleh;

3) powy2ej l8o/oz-awaftoSci alkoholu - w ilo6ci 25 zeztxoleh.
$ 2. Ustala sig na terenie Gminy Biala maksymaln4liczbg 13 zemrolehnaspnedzl napoj6w alkoholowych
ptzernczonych do spoZycia w miejscu sprzeda?y.
$ 3. Ustala sig na terenie Gminy Biala maksymaln4 liczbg 59 zezwoleh na sprzedat napoj6w alkoholowych
przennczonych do spoZycia poza miejscem spnedaiy.
$ 4. Wykonanie uchwaly powierza sig W6jtowi Gminy Biala.
$ 5. Uchwala wchodzi
Woj ew6dzhva L6dzkiego.
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Uzasadnienie

W dniu

l0 stycznia 2018 r. Sejm uchwalil

i przeciwdzialaniu alkoholiznowi
3

ustawg

o zmianie ustawy o

wychowaniu

w

trzefwoSci
r. poz,

oraz ustawy o bezpieczefrstwie imprez masowych (Dz. U. z 2018

l0).

Zgodnie z art. 12 ust. I ustawy o wychowaniu w trze2woSci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi (Dz.
U. z 2016 r. poz. 487, z p62n. zm.) rada gminy ustala, w drodze uchwaly maksymaln4 liczbg zezwolef na
sprzedu2 napoj6w alkoholowych na terenie gminy odrgbnie dla:

)

poszczeg6lnych rodzaj6w napoj6w alkoholowych:
- do 4,5o/o zawarto5ci alkoholu oraznapiwo ,
- powy2ej 4,5Vo do 18% alkoholu (z wyjqtkiem piwa),
- powyZej l8o/o zawartoSci alkoholu.
2) zezwoleh na sprzedaZ napoj6w alkoholowych przenraczonych do spo2ycia w miejscu,
3) zeztttoleh na sprzedu2 napoj6w alkoholowych przeznaczonych do spoZycia poza miejscem sprzedazy.
I

Natomiast zgodnie z art. l2 ust. 2 ww ustawy rada gminy moie ustalid, w drodze uchwaly
maksymaln4 liczbg zemtolef, o kt6rych mowa w ust. l, odrgbnie dla poszczeg6lnych jednostek
pomocniczych gminy.
Rada gminy przed podjgciem uchwaly zasigga opinii jednostki pomocniczej gminy.
Dotychczasowe przepisy ustalaly liczbg punkt6w sprzedaZy napoj6w alkoholowych zawieraj4cych
powy2ej 4,5o/o (z wyj4tkiem piwa) przeznaczonych do spoZycia w miejscu i poza miejscem spnedrty.
Ustalony przez radg gminy limit punkt6w sprzedaZy napoj6w alkoholowych zawiaaj1cych powyaej 4,5%o
alkoholu (z wyj4tkiem piwa) przeznaczony do spoZycia w miejscu sprzeda2y wynosi 8 punkt6w a poza
miejscem sprzedtly 25 punkt6w.
Na terenie gminy Biala istnieje 16 punkt6w sprzedaiy napoj6w alkoholowychprzemaczonych do spozycia
poza miejscem sprzedaZy oraz 3 punkty spnedaly napoj6w alkoholowych przennczonych do spoZycia w
miejscu spneda\. Dla tych punkt6w wydanych jest 49 zeztroleri: w tym 19 zemrolefi na sprzedal napoj6w
zawieraj4cych do 4,5o/o alkoholu oraz na piwo, 13 zezttoleh na sprzedu2 napoj6w alkoholowych
zawieraj4cych powy2ej 4,5%6 do 18% alkoholu (z wyj4tkiem piwa), 17 zezwoleh na sprzedrt napoj6w
zawieraj4cy ch powyZej I 8% alkoholu.
Obecnie ustawa zobowi4zuje radg gminy do ustalenia odrgbnej liczby zezvtoleri dla kazdego rodzaju
alkoholu l1cznie z napojami zawierajqcymi do 4,5 % alkoholu oraz piwa. Liczba zeztroleh obejmuje tak2e
zezwolenia na sprzedu| napoj6w alkoholowych do 4,5%o alkoholu i zezwolenia jednorazowe, kt6re do tej
pory nie wchodzily w jego zakres.

Organy jednostek samorz4du terytorialnego s4 zobowi4zane do podejmowania dzialatr
zmierzaj4cych do ograniczenia spo2ycia napoj6w alkoholowych oraz popierania postawy odpowiedzialnej
spneda2y i podawania alkoholu przez sprzedawc6w. Administracyjne i prawne ograniczenia dostgpnoSci
alkoholu, koncesjonowanie jego produkcji i sprzedrty jest jednym z najskuteczriejszych narzgdzi
ograniczenia zakresu problem6w alkoholowych. Wprowadzona zmianajest dobrym rozwiqzaniem i pozwala
pogodzi6 wszystkie aspekty dostgpnoSci napoj6w alkoholowych, jednoczeSnie ustalaj1c rzeczywisty,
obiektywny limit zezwoleri. Proponowana liczba zezwolehumo2liwi zaspokojenie potrzeb rozwijaj4cego sig
dynamicznie rynku handlu detalicznego, jednocze6nie stale ograniczaj4c dostgp do napoj6w alkoholowych
zawieraj1cych powyzej 18% alkoholu. Uchwala jest waZnym krokiem w kierunku urzeczywistnienia zasady
r6wnoSci wobec prawa podmiot6w wykonujqcych dzialalno$6 gospodarczq, poprzez stworzenie mo2liwo6ci
podejmowania i wykonywania dzialalnoSci przez wszystkich przedsigbiorc6w na r6wnych prawach.
W Swietle art.4 znowelizowanej ustawy dotychczasowe uchwaly rad gmin zachowuj4 moc do dnia
wej6cia w Lycie nowych uchwal jednak nie dfu2ej ni| przez okres 6 miesigcy od dnia wej$cia w 2ycie
nowelizacji tj. do 9 wrzeSnia 2018 r.
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