
Projekt  

      UCHWAŁA nr .............../2018 

RADY MIEJSKIEJ 

  W PARCZEWIE 

      z dnia .............. 2018 r. 

w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania 

napojów alkoholowych na terenie gminy Parczew 

   

             Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.) 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, z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

       

§ 1. Ustala się na terenie gminy Parczew maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia:  

1. w miejscu sprzedaży:  

1) zawierających do 4,5% alkoholu oraz na piwo: 18 szt.  

2) zawierających powyżej 4,5% alkoholu do 18% alkoholu, z wyjątkiem piwa:  

12 szt.  

3) zawierających powyżej 18% alkoholu: 12 szt.  

2. poza miejscem sprzedaży:  

1) zawierających do 4,5% alkoholu oraz na piwo: 43 szt.  

2) zawierających powyżej 4,5% alkoholu do 18% alkoholu, za wyjątkiem piwa:  

38 szt.  

3) zawierających powyżej 18% alkoholu: 37 szt. 

 

§ 2. Ustala się następujące zasady usytuowania na terenie gminy Parczew miejsc 

sprzedaży i podawania napojów alkoholowych: 

       1)  sprzedaż i podawania napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu 

sprzedaży (w tym samodzielny, wygrodzony ogródek piwny) i poza miejscem sprzedaży 

nie może być prowadzona w odległości mniejszej niż 50 metrów od: 

      a) przedszkoli, 

      b) szkół, 

      c) placówek oświatowo - wychowawczych, 

      d) kościołów, kaplic, domów modlitw, 

      e) cmentarzy, 

      f) dworców kolejowych i autobusowych; 

  2)  odległość określona w pkt 1 mierzona jest od czynnego wejścia obiektu do wejścia 

punktu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, najkrótszą drogą dojścia,  

tj. trwałym ciągiem komunikacyjnym, w szczególności: drogą, ulicą chodnikiem.  

 

 

§ 3. Tracą moc uchwały: 

1) uchwała Nr IV/29/99 Rady Miasta i Gminy Parczewie z dnia 25 lutego 1999 r.  

w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% 

alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży; 



2) uchwała Nr XXVI/159/2001 Rady Miasta i Gminy Parczew z dnia 28 lutego  

2001 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale dotyczącej ustalenia liczby 

punktów sprzedaży napojów alkoholowych (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 46, poz. 

708); 

3) uchwała Nr XXXIX/216/2002 Rady Miejskiej w Parczewie z dnia 28 lutego  

2002 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających 

powyżej 4,5% alkoholu przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, na terenie 

gminy Parczew (Dz. Urz. woj. Lubelskiego Nr 70, poz. 1479); 

4) uchwała Nr XVII/97/2008 w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy 

Parczew miejsc sprzedaży i podawania  napojów alkoholowych (Dz. Urz. Woj. 

Lubelskiego Nr 47, poz. 1486).  

 

 

 § 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Parczewa. 

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Lubelskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

         DO UCHWAŁY nr .............../2018 RADY MIEJSKIEJ W PARCZEWIE  

z dnia ..................... 2018 r. 

w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie 

gminy Parczew 

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: 43 zezwoleń do 4,5 proc. zawartości alkoholu oraz na 

piwo, 38 zezwoleń powyżej 4,5 proc. do 18 proc. zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) i 37 

zezwoleń powyżej 18 proc. zawartości alkoholu. W przypadku zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży dotychczasowy limit 

wynosił 20 punktów. W nowym projekcie uchwały proponujemy liczbę: 18 zezwoleń na 

sprzedaż do 4,5 proc. zawartości alkoholu oraz na piwo, 12 zezwoleń powyżej 4,5 proc. do 18 

proc. zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) i 12 zezwoleń powyżej 18 proc. zawartości 

alkoholu. 

Uchwała jest ważnym krokiem w kierunku urzeczywistnienia zasady równości wobec 

prawa podmiotów wykonujących działalność gospodarczą, poprzez stworzenie możliwości 

podejmowania i wykonywania działalności przez wszystkich przedsiębiorców na równych 

prawach. Organy jednostek samorządu terytorialnego są zobowiązane do podejmowania 

działań zmierzających do ograniczania spożycia napojów alkoholowych oraz popierania 

postawy odpowiedzialnej sprzedaży i podawania alkoholu przez sprzedawców. 

 


