
UCHWAŁA NR XLIV/339/2018
RADY GMINY W BĘDZINIE

z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy 
Będzino

Na podstawie 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 994) oraz art. 12 ust. 1 i ust. 7 ustawy z 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487, z 2017 r. poz. 181, 2245, 2439; z 2018 r. 
poz. 159, 310, 650), Rada Gminy w Będzinie uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Ustala się maksymalną ilość zezwoleń dla Gminy Będzino na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych 
do spożycia poza miejscem sprzedaży w ilości 100 zezwoleń w tym:

1) do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo                                    - 35

2) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa)    - 35

3) powyżej 18% zawartości alkoholu                                                 - 30.

§ 2. 

Ustala się maksymalną ilość zezwoleń dla Gminy Będzino na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych 
do spożycia w miejscu sprzedaży w ilości 25 zezwoleń w tym:

1) do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo                                     - 15

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

3) powyżej 18% zawartości alkoholu                                                  -  5

§ 3. 

W przypadku, gdy liczba wniosków o wydanie zezwolenia przewyższa liczby określone w § 1 i § 2, 
zastosowanie ma art. 18 ust. 3b ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

§ 4. 

Tracą moc:

1) Uchwała Nr XV/115/2004 Rady Gminy Będzino z dnia 20 kwietnia 2004 roku w sprawie liczby punktów 
sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) na terenie Gminy Będzino 
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży

2) Uchwała Nr XXXV/229/2001 Rady Gminy Będzino z dnia 19 października 2001 roku w sprawie ustalenia 
liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) na terenie 
gminy Będzino przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.

§ 5. 

Realizację uchwały powierza się Wójtowi Gminy Będzino.
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§ 6. 

Uchwała w chodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
zachodniopomorskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
w Będzinie

Andrzej Nożykowski
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Uzasadnienie do uchwały Nr XLIV/339/2018

Rady Gminy w Będzinie

z dnia 29 czerwca 2018 r.

W dniu 9 marca 2018 r. weszła w życie ustawa nowelizująca ustawę o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, która zgodnie z art. 12 ust. 1 - nakłada na rady gmin obowiązek uchwalenia 
uchwały dotyczącej  maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do 
spożycia w miejscu sprzedaży, jak również do spożycia poza miejscem sprzedaży - „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 ustawy - zezwolenia 
wydaje się oddzielnie na następujące rodzaje napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz na 
piwo, powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz powyżej 18% zawartości alkoholu.

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

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

Do tej pory limitowana była liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych. Natomiast w obecnym stanie 
prawnym limitowana jest liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych uwzględniając zezwolenia na 
piwo, zezwolenia jednorazowe oraz cateringowe, które w dotychczasowym stanie prawnym były wydawane 
poza limitem. 

W przypadku zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem 
sprzedaży dotychczasowy limit określony był na poziomie 45 punktów.

W przedłożonym projekcie uchwały proponujemy liczbę 35 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do 
4,5% zawartości alkoholu oraz piwa, 35 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych od 4,5% do 18% 
zawartości alkoholu z wyjątkiem piwa, 30 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% 
zawartości alkoholu.

Natomiast dla zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży 
dotychczasowy limit wynosił 10 punktów.

W projekcie proponujemy liczbę 15 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu 
oraz piwa, 5 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych od 4,5% do 18% zawartości alkoholu z wyjątkiem 
piwa, 5 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu.

Minimalne zwiększenie  ilości zezwoleń na piwo podyktowane jest rozwojem urbanistycznym  terenów 
przyległych do wybrzeża Morza Bałtyckiego w miejscowości Pleśna oraz rozbudowa  osiedla na terenach 
przyległych do Jeziora Jamno w miejscowości Podamirowo.

Na terenach tych sprzedawane są działki budowlane z możliwością prowadzenie gastronomi, hotelarstwa, 
agroturystyki i działalności związanej z wypoczynkiem i przebywaniem turystów.

Stosownie do postanowień art. 12 ust. 5 przedmiotowej ustawy  Rada Gminy przed podjęciem uchwały, zasięga 
opinii jednostki pomocniczej gminy.

W dniu 28 maja 2018 r. Rada Gminy w Będzinie zwróciła się do jednostek pomocniczych Gminy Będzino  
z prośbą o wyrażenie opinii m.in. na temat treści podejmowanej  uchwały  w zakresie zasad usytuowania 
miejsc sprzedaży napojów alkoholowych.

Wszystkie sołectwa zaopiniowały pozytywnie niniejszy projekt Uchwały.
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