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UCHWAŁA N R ...................

RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE
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 Żychlin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 
z 2018 r. poz. 994) oraz art. 12 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 487, poz. 1893, z 2017r. poz. 2439 i poz. 2245, 
z 2018r. poz. 310 i poz. 650) uchwala się, co następuje:

przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, zawierających:

1) do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo w ilości 40 zezwoleń;

2) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) w ilości 35 zezwoleń;
3) powyżej 18% zawartości alkoholu w ilości 35 zezwoleń;

2. Ustala się na terenie Gminy Żychlin maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, zawierających:

1) do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo w ilości 8 zezwoleń;

2) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) w ilości 3 zezwoleń;

3) powyżej 18% zawartości alkoholu w ilości 5 zezwoleń.

§ 2. 1. Ustala się, że punkty sprzedaży i podawania napojów alkoholowych mogą być usytuowane w 

odległości nie mniejszej niż 50 metrów od obiektów:

1) kościoły, kaplice parafialne, cmentarze, stadiony;

2) szkół i przedszkoli;

2. Odległość, o której mowa w ust. 1 mierzona jest najkrótszą drogą dojścia wzdłuż pieszych ciągów 

komunikacyjnych od drzwi wejściowych punktu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych do 

głównego wejścia do obiektu wymienionego w § 2.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żychlin.

§ 4. Traci moc uchwała:
1) Nr 212/XXXIX/2001 Rady Gminy i Miasta Żychlin z dnia 30 lipca 2001 roku w sprawie ustalenia na 

terenie gminy i miasta Żychlin liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu 
(z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży.
2) Uchwała Nr XXI/106/12 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie określenia zasad 
usytuowania na terenie Gminy Żychlin miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

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

§1.1.  Ustala się na terenie Gminy Żychlin maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
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UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY N R ...............................

RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE
z dnia............................................

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

na terenie Gminy Żychlin

Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Rada Gminy ustala w drodze uchwały maksymalną liczbę zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy.

Dotychczasowa Uchwała Rady Gminy i Miasta Żychlin Nr 212/XXXIX/2001 z dnia 30 lipca 2001 roku 
w sprawie ustalenia na terenie gminy i miasta Żychlin liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych 
zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem 
sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży, określiła liczbę punktów sprzedaży w łącznej ilości 50 punktów 
sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia 
poza miejscem jak i w miejscu sprzedaży.
Nowelizacja ustawy nakłada na rady gminy obowiązek ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń odrębnie dla 
poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży jak 
również poza miejscem sprzedaży. Nowy limit zezwoleń obejmuje także zezwolenia na sprzedaż napojów 
alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo, które do tej pory nie wchodziły w jego zakres.

Art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi Rada gminy ustala w drodze uchwały zasady usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży 
i podawania napojów alkoholowych.

W przedłożonym projekcie uchwały nie zmieniono odległości określonej w dotychczasowej Uchwale Nr 
XXI/106/12 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie określenia zasad usytuowania na 
terenie Gminy Żychlin miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Proponuje się pozostawienie 
odległości 50 metrów od obiektów chronionych.

W związku z powyższym zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.


