
UCHWAŁA NR XXIX/221/2018
RADY GMINY PRZEROŚL

z dnia 29 maja 2018 r.

w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych, zasad usytuowania na terenie 
gminy miejsc sprzedaży oraz warunków sprzedaży tych

napojów.

Na podstawie art. art. 1 ust. 1 i art. 12 ust. 1,2,3 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r., o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487; z 2017r. poz. 2245, 2439; z 2018r. 
310, 650), Rada Gminy uchwala, co następuje :

§ 1. Ustala się na terenie Gminy Przerośl maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:

1) do spożycia w miejscu sprzedaży,

a) 6 zezwoleń do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo;

b) 6 zezwoleń powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa);

c) 6 zezwoleń powyżej 18% zawartości alkoholu.

2) do spożycia poza miejscem sprzedaży:

a) 12 zezwoleń do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo;

b) 12 zezwoleń powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa);

c) 12 zezwoleń powyżej 18% zawartości alkoholu.

§ 2. 1. Punkty sprzedaży napojów alkoholowych oraz punkty sprzedaży i podawania napojów 
alkoholowych mogą być usytuowane w odległości nie mniejszej niż 20 m od:

a) szkół, przedszkoli i placówek oświatowo - wychowawczych,

b) obiektów sakralnych,(z wyjątkiem wolnostojących kapliczek, krzyży, figur i innych obiektów tej kategorii),

c) obiektów sportowych, publicznych i niepublicznych podmiotów leczniczych;

2. Odległość wymienioną w ust. 1 mierzy się wytyczonymi ciągami przeznaczonymi dla pieszych, od drzwi 
wejściowych punktu sprzedaży oraz sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, do drzwi wejściowych 
obiektów wskazanych w ust. 1.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Traci moc uchwała Nr V/43/03  Rady Gminy Przerośl z dnia 25 kwietnia 2003 roku w sprawie 
ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych, zasad usytuowania na terenie gminy miejsc 
sprzedaży oraz warunków sprzedaży tych napojów  (Dz.Urzęd.Woj.Podl. Nr 44, poz. 936; 2012r. poz 367).

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

 

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Radzewicz
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