
UCHWAŁA NR XLIV/340/2018
RADY GMINY NOWE OSTROWY

z dnia 30 sierpnia 2018 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1, art.41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                                        
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, 1349, 1432)  oraz  art. 12 ust. 1 i 3 ustawy 
z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. 
z 2016 r. poz. 487; 2017 r. poz. 2245 i 2439; z 2018 r. poz. 310 i 650 ) po zasięgnięciu opinii jednostek 
pomocniczych gminy uchwala się, co następuje:

§ 1. Maksymalna  liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Nowe Ostrowy, 
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży wynosi:

1) do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa - 20,  
2) powyżej 4,5% alkoholu do 18% (z wyjątkiem piwa) - 20,
3) powyżej 18% zawartości alkoholu - 20.

§ 2. Maksymalna  liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Nowe Ostrowy, 
przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży wynosi:

1) do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa - 5,
2) powyżej 4,5% alkoholu do 18% (z wyjątkiem piwa) - 5,
3) powyżej 18% zawartości alkoholu - 5.

§ 3. 1. Ustala się, że miejsca sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Nowe Ostrowy 
nie mogą być usytuowane w budynku, innym obiekcie budowlanym, a także w samodzielnym ogródku letnim 
uruchamianym sezonowo, bezpośrednio przylegającym do obiektu lub terenu:

1) przedszkola, szkoły i placówki oświatowej, w rozumieniu ustawy o systemie oświaty;
2) obiektu kultu religijnego: kościoła, kaplicy, domu modlitwy;
3) placówki opiekuńczo – wychowawczej, wydzielonego placu zabaw dla dzieci, świetlicy socjoterapeutyczne, 

świetlicy środowiskowej.
§ 4. Traci  moc:

1) Uchwała Nr 209/XXXIX/98 Rady Gminy w Nowych Ostrowach z dnia 12 czerwca 1998r. w sprawie ustalenia dla 
terenu Gminy Nowe Ostrowy liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem 
sprzedaży.

2) Uchwała Nr 207/XXXVIII/2002 Rady Gminy w Nowych Ostrowach z dnia 30 stycznia  2002 r. w sprawie 
ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.

3) Uchwała Nr 28/V/2003 Rady Gminy w Nowych Ostrowach z dnia 05 lutego 2003r. w sprawie zasad 
usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowe Ostrowy
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Łódzkiego.
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Uzasadnienie

Konieczność podjęcia niniejszej uchwały wynika z uchwalenia ustawy z dnia
10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,  która
weszła w życie 09 marca 2018 r (Dz. U. z 2018 r. poz. 310). Wspominana wyżej ustawa nakłada na radę gminy
obowiązek podjęcia uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych na terenie gminy odrębnie dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych: zawierających
do 4,5 % alkoholu oraz piwa, powyżej 4,5% alkoholu do 18% (z wyjątkiem piwa) oraz powyżej 18% alkoholu,
oraz w podziale na zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu
sprzedaży i poza nim.

Stosownie do art. 12 ust.5 przedmiotowej ustawy rada gminy przed podjęciem uchwał, zasięga opinii
jednostki pomocniczej gminy. Projekt uchwały został przedstawiony radom sołeckim gminy Nowe Ostrowy
celem zaopiniowania. Rady Sołeckie nie wniosły do projektu żadnych uwag.

W związku z powyższym podjecie przedmiotowej uchwały jest zasadne.
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