
 

UCHWAŁA Nr XXVIII/299/2018 

RADY GMINY WIDUCHOWA 

 

z dnia 25 lipca 2018 r. 

 

w   sprawie  ustalenia   maksymalnej liczby  zezwoleń   na  sprzedaż   napojów  

alkoholowych   na terenie Gminy Widuchowa. 

 

 

             Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz.994, poz.1000, poz.1349) oraz art.12 ust.1 

ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz.487, Dz.U. z 2017 r. poz.2245, poz.2439, Dz. U. z 2018 

r. poz.310, poz.650) uchwala się, co następuje: 

 

 

            § 1.Ustala się na terenie Gminy Widuchowa maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych: 

1)  60 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających  do 4,5%  alkoholu 

oraz na piwo; 

2)  60 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 %  do 18%  

alkoholu (z wyjątkiem piwa); 

3)   60 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających  powyżej 18%  alkoholu. 

 

             § 2.Ustala się na terenie Gminy Widuchowa maksymalną liczbę zezwoleń  

na sprzedaż   napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży: 

1)  20 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających  do 4,5%  alkoholu 

oraz na piwo; 

2) 20 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 %  do 18%  

alkoholu (z wyjątkiem piwa); 

3) 20 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających  powyżej 18%  alkoholu. 

 

             § 3.Ustala się na terenie Gminy Widuchowa  maksymalną liczbę zezwoleń 

na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży: 

1) 40 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających  do 4,5%  alkoholu 

oraz na piwo; 

2)  40 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 %  do 18%  

alkoholu (z wyjątkiem piwa); 

3) 40  zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających  powyżej 18%  alkoholu. 

 

           § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa. 

 

           § 5. Traci moc Uchwała Nr XXIII/152/93 Rady Gminy w Widuchowej z dnia 23 lipca 

1993 roku w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych 

zawierających pow. 4,5% (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem 

sprzedaży oraz Uchwała  Nr XXV/255/2001 Rady Gminy Widuchowa z dnia 14 września 

2001 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów 

alkoholowych zawierających pow. 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych 

do spożycia poza miejscem sprzedaży.   

 

           § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. 

 

 



                                                                          Uzasadnienie do Uchwały Nr XXVIII/299/2018 

                                                                          Rady Gminy Widuchowa 

                                                                          z dnia 25 lipca 2018 r. 

 

   Na podstawie art.12 ust.1  ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu 

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Rada Gminy ustala, w drodze uchwały, 

maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy, odrębnie 

dla: 

1) poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych, o których mowa w art.18 ust.3 

ww. ustawy; 

2)  zezwoleń na sprzedaż  napojów  alkoholowych przeznaczonych do  spożycia w  miejscu 

sprzedaży; 

3)  zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem 

sprzedaży.      

Dotychczasowe przepisy ustalały liczbę punktów sprzedaży napojów zawierających 

powyżej 4,5% (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży 

jak i w miejscu sprzedaży. 

            Na  podstawie  art. 12 pkt 5  ustawy  z  dnia  26  października 1982 r.   o  wychowaniu  

w  trzeźwości i  przeciwdziałaniu alkoholizmowi  Rada Gminy Widuchowa przed    

podjęciem   uchwały  zasięgnęła opinii jednostek pomocniczych gminy – Sołectw. 

Uzgodnienia uchwały dokonano także z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Widuchowej. 

            Na podstawie art.4  ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy                        

o wychowaniu w trzeźwości  i  przeciwdziałania alkoholizmowi oraz ustawy                            

o bezpieczeństwie imprez masowych dotychczasowa Uchwała Nr XXIII/152/93 Rady Gminy 

w Widuchowej z dnia 23 lipca 1993 roku w sprawie ustalenia liczby punktów  sprzedaży 

napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych 

do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz Uchwała Nr XXV/255/2001 Rady Gminy 

Widuchowa z dnia 14 września 2001 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby 

punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających pow. 4,5% alkoholu (z wyjątkiem 

piwa)  przeznaczonych  do  spożycia poza miejscem  sprzedaży, zachowują moc do dnia 

wejścia w życie niniejszej uchwały, nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy od dnia 

wejścia w życie ustawy zmieniającej. 

           W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


