
Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY BOGORIA

z dnia 28 sierpnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych 
do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży  

i podawania napojów alkoholowych obowiązujących na terenie Gminy Bogoria

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 w związku z art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) i art. 12 ust. 1, 3 ustawy z dnia 
26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. 2016 r., 
poz. 487 z późn. zm.)

Rada Gminy w Bogorii uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy 
Bogoria przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży dla następujących rodzajów napojów alkoholowych:

1) do 4, 5% zawartości alkoholu oraz na piwo – 8 zezwoleń,

2) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) – 6 zezwoleń,

3) powyżej 18% zawartości alkoholu – 6 zezwoleń.

§ 2. Uchwala się maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy 
Bogoria przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży dla następujących rodzajów napojów 
alkoholowych: 

1) do 4, 5% zawartości alkoholu oraz na piwo – 30 zezwoleń

2) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) – 25 zezwoleń

3) powyżej 18% zawartości alkoholu – 20 zezwoleń.

§ 3. 1. Uchwala się zasady usytuowania  miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych  na terenie 
Gminy Bogoria  stanowiąc, że;

1) punkty  sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży  nie mogą 
być zlokalizowane w odległości mniejszej  niż 20 m

2) punkty  sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży  nie mogą być 
zlokalizowane w odległości mniejszej  niż 50 m

od  następujących obiektów: przedszkoli, szkół, innych ośrodków szkolno-wychowawczych 
i opiekuńczych, obiektów kultu religijnego, cmentarzy, ogrodzonych placów szkolnych i boisk, obiektów 
rekreacji i sportu, kąpielisk oraz zalewów.

2. Odległość w metrach mierzona będzie najkrótszą drogą dojścia ciągiem dróg publicznych  i chodników 
od wejścia do punktu sprzedaży do wejścia  na teren obiektu  lub do lustra wody dla kąpielisk i zalewów.

§ 4. 1. Dopuszcza się możliwość funkcjonowania tzw. „ogródków piwnych” na wolnym powietrzu  ze 
sprzedażą i podawaniem napojów alkoholowych zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa, które mogą być 
usytuowane;

1) przy lokalach gastronomicznych (do którego przylega taki ogródek i stanowi jego integralną całość),

2) przy sklepach (na podstawie odrębnego zezwolenia).

2. Ogródek piwny prowadzony jest na zasadzie odrębnego zezwolenia wydanego na sprzedaż napojów 
alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu  oraz piwa przeznaczonych  do spożycia  w miejscu  sprzedaży  na 
okres nie krótszy niż 4 lata.
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3. Ogródek piwny nie może być usytuowany w odległości mniejszej niż 50 metrów od obiektów 
określonych w §3 ust. 1.

4. Pomiaru odległości dokonuje się zgodnie z §3 ust. 2.

5. Warunkiem prowadzenia ogródka piwnego jest:

1) posiadanie tytułu prawnego do korzystania z nieruchomości,

2) pisemne zobowiązanie przedsiębiorcy do utrzymania czystości i porządku na terenie ogródka piwnego oraz 
wokół niego,

3) estetyczne ogrodzenie ogródka piwnego w wysokości nie mniejszej niż 1 metr w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa,

4) lokalizacja ogródka piwnego nie może zakłócać swobodnego przejścia do sklepu innych klientów, ciszy 
i spokoju mieszkańców sąsiednich posesji,

5) stworzenie elementarnych warunków sanitarnych w postaci standardowych toalet,

6) posiadanie co najmniej 2 stolików konsumpcyjnych wraz z odpowiednia ilością miejsc siedzących,

7) posiadanie decyzji właściwego państwowego inspektora sanitarnego, który potwierdzi spełnienie 
warunków sanitarnych ogródka piwnego.

§ 5. Użyte w uchwale określenie „wejście do obiektu” oznacza

1) dla obiektów posadowionych na posesjach nieogrodzonych – ogólnodostępne wejście  wskazane przez 
zarządzającego obiektem (brama, drzwi),

2) dla obiektów posadowionych na posesjach ogrodzonych – ogólnodostępne wejście
w ogrodzeniu trwałym wskazane przez zarządzającego obiektem (brama, bramka).

§ 6. Miejsca sprzedaży i podawania napojów alkoholowych działające na podstawie jednorazowych 
zezwoleń mogą być usytuowane wyłącznie w wydzielonych punktach na terenie obiektów przewidzianych do 
odbycia imprezy okolicznościowej lub imprezy masowej, których organizacje określają odrębne przepisy. Dla 
każdego wyżej wymienionego punktu wymagane jest odrębne zezwolenie. 

§ 7. Wydane zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych na podstawie dotychczasowych 
przepisów zachowują ważność do czasu ich wygaśnięcia.

§ 8. Traci moc Uchwała nr XXXV/223/09 Rady Gminy Bogoria  z dnia 29 lipca 2009 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 miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie 
Gminy Bogoria.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bogoria.

§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na 
tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i  wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Maciej Tutak
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Uzasadnienie

do Uchwały Nr ............

Rady Gminy w Bogorii

z dnia 28 sierpnia 2018 r.

Na podstawie art. 12 ust. 1 i 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
rada gminy ustala, w drodze uchwały maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na
terenie gminy Bogoria oraz zasady usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na
terenie gminy Bogoria.

Na podstawie art. 12 ust. 5  ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi rada
gminy przed podjęciem uchwały zasięga opinii jednostek pomocniczych gminy. Projekt uchwały został
przesłany do 37 jednostek pomocniczych gminy celem zaopiniowania.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Bogorii.

W dniu 9 marca 2018 r. weszła w życie ustawa nowelizująca ustawę o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, która nakłada na rady gmin obowiązek uchwalenia uchwał dotyczących
maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu
sprzedaży, jak i do spożycia poza miejscem sprzedaży. Do tej pory limitowana była liczba punktów
sprzedaży, po zmianie limitowana ma być liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
W przypadku zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem
sprzedaży dotychczasowy limit określony był na poziomie 50 punktów. W przedłożonym projekcie uchwały
proponujemy liczbę; 30 zezwoleń do 4, 5 % zawartości alkoholu oraz na piwo, 25 zezwoleń powyżej 4,5 %
do 18 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) i 20 zezwoleń powyżej 18 % zawartości alkoholu.

W przypadku zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu
sprzedaży dotychczasowy limit wynosił 10 punktów. W nowym projekcie uchwały proponujemy liczbę:
8 zezwoleń na sprzedaż do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo, 6 zezwoleń powyżej 4,5 % do 18 %
zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) i 6 zezwoleń powyżej 18 % zawartości alkoholu.

Uchwała wydana na podstawie poprzedniego stanu prawnego zachowuje moc do dnia wejścia w życie
nowej uchwały, nie dłużej jednak niż przez 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy zmieniającej.
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