
UZASADNIENIE 

9 marca 2018 r. weszła w życie nowelizacja Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 

(Dz.U. z 2018r. poz.310). Głównym celem zmian, jest  zapewnienie gminom lepszych narzędzi umożliwiających 

ograniczanie dostępności alkoholu. 

Ustawodawca wyznaczył radom gmin sześciomiesięczny termin, licząc od dnia wejścia w życie nowelizacji, na przyjęcie 

uchwał o ustaleniu limitu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz o usytuowaniu punktów sprzedaży tych 

napojów. Po upływie tego terminu wygasają aktualnie obowiązujące uchwały, w tym uchwały określające wysokość limitu 

punktów sprzedaży napojów alkoholowych. 

W zakresie limitów w Gminie Somianka obowiązują następujące ilości punktów sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 

4,5%  zawartości alkoholu: 

 39 punktów   sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % z wyjątkiem piwa, przeznaczonych do spożycia 

poza miejscem sprzedaży (detal) 

 15 punktów   sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % . przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży 

(gastronomia). 

Nowelizacja zmieniła zasadę określania z liczby punktów sprzedaży na rzecz określenia ilości zezwoleń wydanych przez 

Wójta Gminy oraz zobowiązała rady gmin do określenia limitu dotychczas nielimitowanych zezwoleń na piwa. 

Jeden punkt sprzedaży alkoholu może mieć wydane 3 rodzaje zezwoleń na sprzedaż alkoholu, zgodnie z podziałem 

ustawowym: 

 o zawartości do 4,5 % alkoholu oraz piwa, 

 o zawartości od 4,5 % do 18 % alkohol, z wyjątkiem piwa, 

 o zawartości powyżej 18 % alkoholu. 

Placówka posiadająca wszystkie trzy zezwolenia może prowadzić sprzedaż pełnego asortymentu alkoholu. Sytuacja ma 

zastosowanie zarówno do sprzedaży detalicznej jak i podawania alkoholu w lokalach gastronomicznych. 

Maksymalna liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych musi być dostosowana do potrzeb   ograniczania   

dostępności  alkoholu.  W związku z tym  zmniejszono liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  względem 

wcześniej uchwalonych limitów punktów sprzedaży napojów alkoholowych. 

Zgodnie zaś z wymogami art.12 ust. 5 ww. ustawy przed podjęciem uchwały, o której mowa powyżej, rada gminy 

zasięgnęła opinii jednostek pomocniczych gminy tj. sołectw 

 Przyjęcie zaproponowanych limitów zezwoleń nie wpłynie na zwiększenie dostępności alkoholu, a jedynie będzie 

wypełnieniem obowiązku uchwalenia nowej uchwały w tym zakresie. Należy zaznaczyć, że uchwała dotyczy maksymalnej 

możliwej do wydania liczby zezwoleń, a nie zezwoleń już wydanych. Przyjęcie tej uchwały nie będzie miało także innych 

skutków finansowych czy prawnych. 
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