
UCHWAŁA NR XXXVIII/307/2018
RADY GMINY STANISŁAWÓW

z dnia 23 sierpnia 2018 r.

w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy 
Stanisławów oraz zasad usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy 

Stanisławów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) i 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 ze zm.) uchwala się co 
następuje:

§ 1. Ustala się, na terenie Gminy Stanisławów maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży:

a) o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa w wysokości 30,

b) o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu oprócz piwa w wysokości 20,

c) o zawartości powyżej 18% alkoholu w wysokości 25.

§ 2. Ustala się na terenie Gminy Stanisławów maksymalną liczbę zezwoleń na sprzeadż alkoholu do spożycia 
w miejscu sprzedaży:

a) o zawartości do 4,5% alkoholu i piwa w wysokości 5,

b) o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu oprócz piwa w wysokości 5,

c) o zawartości powyżej 18% alkoholu w wysokości 5.

§ 3. Ustala się zasady usytuowania na terenie Gminy Stanisławów miejsc sprzedaży i podawania napojów 
alkoholowych, stanowiąc, że:

1. Miejsce sprzedaży i podawania napojów alkoholowych nie może być usytuowane w odległości mniejszej niż 
30 metrów od obiektów chronionych.

2. Ustala się następujące obiekty chronione: przedszkola, szkoły, kościoły, a także cmentarze.

3. Odległość, o której mowa w ust. 1, mierzona jest drogą dojścia, z której korzystają piesi, od drzwi wej-
ściowych/wyjściowych punktu podawania lub sprzedaży napojów alkoholowych do drzwi wejścio-
wych/wyjściowych obiektu chronionego.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stanisławów.

§ 5. Tracą moc uchwały: 

1) Nr XXIX/159/2009 Rady Gminy Stanisławów z dnia 17 września 2009 r. w sprawie zasad usytuowania na 
terenie Gminy Stanisławów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

2) Nr XIII/70/08 Rady Gminy Stanisławów z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie liczby punktów sprzedaży 
napojów alkoholowych, zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do 
spożycia poza miejscem sprzedaży.

3) Nr XXVIII/210/01 Rady Gminy Stanisławów z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie liczby punktów sprzedaży 
napojów alkoholowych, zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do 
spożycia w miejscu sprzedaży.
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego.

  

 

Przewodniczący Rady Gminy

Elżbieta Król
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