
UCHWAŁA NR XXXII/242/18
RADY GMINY GRUTA

z dnia 6 lipca 2018 r.

w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  oraz zasad 
usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych  na terenie Gminy Gruta

Na podstawie  art. 12 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  (Dz.U. z 2016, poz. 487, z 2017 r. poz. 2245 i 2439 oraz z 2018 r. 
poz. 310 i 650)  oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 i 1000) :

Rada Gminy
uchwala, co następuje

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

1. do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwa przeznaczonych do spożycia:

a) poza miejscem sprzedaży – 34

b) w miejscu sprzedaży – 10

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

a) poza miejscem sprzedaży – 34

b) w miejscu sprzedaży – 10

3. powyżej 18% zawartości alkoholu  przeznaczonych do spożycia:

a) poza miejscem sprzedaży – 34

b) w miejscu sprzedaży – 5

§ 2. Ustala się na terenie Gminy Gruta następujące zasady usytuowania miejsc sprzedaży i podawania 
napojów alkoholowych:

1. miejsce sprzedaży i podawania napojów alkoholowych nie może być usytuowane w odległości mniejszej 
niż 50 metrów, mierzonej po najkrótszych drogach dojścia od wejścia do punktu sprzedaży do granicy (obiektu, 
albo ogrodzenia- przypadku obiektów ogrodzonych) niżej wymienionych  obiektów:

a) szkół

b) ośrodków wsparcia,

c) obiektów kultu religijnego,

d) trwale wydzielonych placów zabaw.

§ 3. Najkrótsza droga dojścia oznacza dojście ciągiem dróg publicznych.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gruta.

§ 5. Traci moc uchwała nr:  VII/47/03 Rady Gminy Gruta z dnia 16 września 2003 r. w sprawie ustalenia 
liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) 
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na 
terenie Gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2003 r., nr 
155 poz. 2062,  z 2015 r., poz. 2160)
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni  od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Gruta

Piotr Szynkowski
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UZASADNIENIE

Konieczność podjęcia niniejszej uchwały wynika z zapisów ustawy z dnia  10 stycznia

2018 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.

U. z 2018 r. poz. 310). Wspominana wyżej ustawa nakłada na rady gmin obowiązek

podjęcia uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów

alkoholowych na terenie gminy odrębnie dla poszczególnych rodzajów napojów

alkoholowych oraz w podziale na zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza nim oraz uchwalenia zasad

usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

W związku z tym należy również uchylić, dotychczas obowiązującą Uchwałę Rady Gminy

Gruta w tym zakresie.
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