
PROJEKT UCHWAŁY  
 
OBS.0006.2.2018 
 

UCHWAŁA NR …………………. 
RADY GMINY SIEPRAW 

z dnia …………………2018  r. 
w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie 
Gminy Siepraw. 
 

Na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i 
przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r poz. 487 zm. 2017 poz. 2245 i 2439 
oraz z 2018 r poz. 310), Rada Gminy Siepraw uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

Ustala się zasady usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie 
Gminy Siepraw, w brzmieniu jak załącznik do uchwały. 

 
§ 2 

Traci moc Uchwała Nr VII/32/2003 Rady Gminy Siepraw z dnia 10 kwietnia 2003 r. w sprawie 
zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Siepraw 
(Dz. Urz. Woj. Mał. Nr 135 poz. 1812). 

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Małopolskiego 



ZAŁĄCZNIK  do Uchwały Nr ……………..Rady Gminy Siepraw z dnia ……………… 
w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów 
alkoholowych na terenie Gminy Siepraw. 

 
Zasady 

 usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Siepraw. 
 

1. Miejsca sprzedaży i podawania napojów alkoholowych muszą być oddalone od: 
1) szkół,  co najmniej 100 m; 
2) przedszkoli: 

 co najmniej 50 m, miejsca sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia 
poza miejscem sprzedaży, 

 co najmniej 100 m miejsca sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do 
spożycia w miejscu sprzedaży;  

3) obiektów kultu religijnego, co najmniej 250 m, przy czym przez obiekty kultu religijnego 
rozumie się publicznie dostępne obiekty budowlane, w których systematycznie, z 
częstotliwością co najmniej tygodniową, przez okres całego roku zbierają się wierni danej 
religii (wyznania) dla wzięcia udziału w nabożeństwach i w innych zorganizowanych formach 
sprawowania kultu religijnego. 

2. Miejsca sprzedaży i podawania napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% alkoholu z 
wyjątkiem piwa muszą być oddalone od publicznie dostępnych obiektów sportowych co najmniej 
100 m. 

3. Wymogi odległości, określone w ust. 2 nie dotyczą miejsc sprzedaży i podawania napojów 
alkoholowych w Domach Strażaka Ochotniczych Straży Pożarnych. 

4. Odległości, o których mowa w ust. 1-2 będą mierzone wzdłuż krawędzi jezdni dróg publicznych, 
łączących obiekty chronione z miejscami sprzedaży bądź podawania napojów alkoholowych, z 
zastrzeżeniem ust. 5.  

5. W przypadku braku dróg publicznych pomiędzy obiektami wymienionymi w ust. 1 i 2, a miejscami 
sprzedaży bądź podawania napojów alkoholowych odległość będzie mierzona wzdłuż osi drogi 
wewnętrznej, bądź wzdłuż osi ciągu komunikacyjnego, przez który należy rozumieć dystans, jaki 
należy pokonać, od wyjścia z terenu punktu sprzedaży alkoholu do wejścia na teren obiektów, o 
których mowa w ust. 1 i 2 bez napotykania przeszkód i narażania się na naruszenie prawa. 

6. Miejsca sprzedaży i podawania napojów alkoholowych objęte jednorazowymi zezwoleniami na 
sprzedaż napojów alkoholowych muszą spełniać wymogi odległości określone w ust. 1 i ust. 2, z 
wyjątkiem miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na imprezach na otwartym 
powietrzu organizowanych przez Ochotnicze Straże Pożarne. 
 

Uzasadnienie: 
W dniu 9 marca br. weszła w życie nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2018r. poz. 310) Rady gmin 
mają teraz 6 miesięcy na dostosowanie miejscowego prawa do zmian wprowadzonych ustawą. 
W związku z tym Rada Gminy Siepraw musi podjąć w terminie sześciu miesięcy od wejścia w życie 
ustawy, nową uchwałę określającą zasady usytuowania na terenie Gminy miejsc sprzedaży i 
podawania napojów alkoholowych. 
Obecnie problematykę reguluje Uchwała Nr VII/32/2003 Rady Gminy Siepraw z dnia 10 kwietnia 
2003 roku w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na 
terenie Gminy Siepraw, ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Mał. Nr 135 poz. 1812 z dnia 5 czerwca 2003 r. 
W projekcie nowej uchwały proponujemy zmianę w stosunku do obecnie obowiązującej uchwały 
sposobu liczenia odległości punktów sprzedaży od miejsc chronionych, kierując się orzecznictwem 
NSA. Z tego samego powodu w projekcie pominięto regulację sprzedaży alkoholu w ogródkach 
kawiarnianych. Zrezygnowano z zapisu o równomiernym rozłożeniu punktów. Był to zapis na 
wypadek, gdyby starających się o zezwolenie było więcej niż limit (a w przeszłości takie sytuacje miały 
miejsce).  Obecnie ustawa wskazuje, w jakiej kolejności w takiej sytuacji powinny być wydawane 
zezwolenia.  



 Najważniejsza zmiana proponowana w projekcie uchwały dotyczy zmniejszenia odległości sklepów 
sprzedających alkohol od przedszkoli. Obecnie punkty sprzedaży alkoholu muszą być odległe 100 m 
od szkół i przedszkoli. W projekcie odległość sklepów sprzedających alkohol od przedszkoli 
zmniejszamy do 50 m, ponieważ odległość 100 m jest bardzo dużą ochroną w stosunku do 
spotykanych w innych gminach, a w przypadku odległości sklepów od przedszkoli zbyt dużą ochroną. 
Dzieci do przedszkola doprowadzane są przez osoby dorosłe. Nie zachodzi zatem obawa by same 
chodziły po sklepie. 
Doprecyzowano także w projekcie, jakie miejsca kultu religijnego będą chronione. Będą to publicznie 
dostępne obiekty budowlane, w których systematycznie, z częstotliwością, co najmniej tygodniową, 
przez okres całego roku zbierają się wierni danej religii (wyznania) dla wzięcia udziału w 
nabożeństwach i w innych zorganizowanych formach sprawowania kultu religijnego. Powinno to 
rozwiązać problemy kapliczek, kaplic zakonnych, itp. 
Odległości powinny być mierzone wzdłuż osi bądź krawędzi jezdni dróg publicznych, łączących 
obiekty chronione z miejscami sprzedaży bądź podawania napojów alkoholowych – stwierdził NSA. 
Dopiero, jeżeli między tymi miejscami nie ma dróg publicznych, można w dalszej kolejności 
przewidzieć inny sposób mierzenia odległości. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PROJEKT UCHWAŁY  
 
Znak: OBS.0006.2.2018 

UCHWAŁA NR 
RADY GMINY SIEPRAW 

z dnia…………………2018 r  
 
w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy 
Siepraw. 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 zm. poz. 2232 i z 2018 r poz. 13) oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 
26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( tekst jednolity 
Dz. U. z 2016 r poz. 487 zm. 2017r, poz. 2245 i 2439 oraz z 2018 r. poz. 310), Rada Gminy Siepraw 
uchwala, co następuje: 

§1 
Ustala się maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w Gminie Siepraw jak w 
poniższej tabeli:  
Rodzaj napojów alkoholowych ze 
względu na % zawartości alkoholu  

 Maksymalna liczba zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych w Gminie Siepraw w tym: 
przeznaczonych do spożycia 
poza miejscem sprzedaży 

przeznaczonych do spożycia 
w miejscu sprzedaży 

Napoje alkoholowe o zawartości do 
4,5% alkoholu oraz na piwo 

35 10 

Napoje alkoholowe o zawartości 
powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z 
wyjątkiem piwa); 

35 10 

Napoje alkoholowe o zawartości 
powyżej 18% alkoholu. 

35 10 

  
§ 2 

Traci moc: 
1) Uchwała Nr XXX/199/2001 Rady Gminy Siepraw z dnia 4 października 2001r w sprawie ustalenia 

liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4, 5% alkoholu (Dz. Urz. 
Woj. Mał. Nr 182 poz. 2980); 

2) Uchwała Nr XLI/282/10 Rady Gminy Siepraw z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia liczby 
punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4, 5% alkoholu ( z wyjątkiem 
piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (Dz. Urz. Woj. Mał. Nr 268 poz.177). 

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Małopolskiego. 
 
 

Uzasadnienie 
W dniu 9 marca br. weszła w życie nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2018r., poz. 310) Rady 
gmin mają teraz 6 miesięcy na dostosowanie miejscowego prawa do zmian wprowadzonych ustawą. 
Do dnia 9 marca 2018 r. Rada Gminy określając liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych, nie 
miała obowiązku ustalać limitu dla punktów sprzedających piwo i napoje alkoholowe o zawartości  
do 4,5% alkoholu i na piwo. Miała obowiązek ustalić jedynie limit punktów sprzedaży napojów 
sprzedających napoje alkoholowe zawierające powyżej 4,5% alkoholu z wyjątkiem piwa, 
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży. 



W Gminie Siepraw limity te zostały ustalone uchwałami Rady Gminy Siepraw Nr XXX/199/2001 z dnia 
4 października 2001r.  i Nr XLI/282/10 z dnia 28 kwietnia 2010r. Limity te wynoszą:  
35 punktów prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% alkoholu  
z wyjątkiem piwa, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży,  
10 punktów prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% alkoholu,  
z wyjątkiem piwa, przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży. 
 
Nowelizując ustawę w styczniu br. ustawodawca nakazał ustalenie limitu liczby zezwoleń odrębnie na 
każdy ich rodzaj tj. na napoje alkoholowe zawierające:  

1) do 4,5% alkoholu oraz piwo,  
2) powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa), 
3) powyżej 18% alkoholu. 

W uzasadnieniu projektu ustawy nowelizacyjnej podano, iż przyczyną objęcia limitem zezwoleń na 
piwo są dane statystyczne, z których wynika, że obecnie 57,9% zużywanego alkoholu, w przeliczeniu 
na 100 % alkoholu, Polacy spożywają właśnie w postaci piwa i to właśnie po piwo najczęściej sięga 
młodzież. 
Rada gminy przed podjęciem w/w uchwały zobowiązana jest zasięgnąć opinii jednostki pomocniczej 
gminy. W statutach sołectw naszej gminy opinie w sprawie projektów uchwał wydaje zebranie 
wiejskie.  
Wg stanu na dzień 18 marca 2018 r. liczba wydanych zezwoleń przedstawia się następująco: 
 

Rodzaj napojów 
alkoholowych 

 Liczba wydanych zezwoleń 
przeznaczonych do spożycia poza 
miejscem sprzedaży 
 

 Liczba zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych 
przeznaczonych do spożycia w 
miejscu sprzedaży 

Do 4, 5% zawartości 
alkoholu oraz na piwo 
 

23 zezwolenia wszystkie wydane na 10 
lat w roku: 
2015 -7 zezwoleń 
2016 - 8 zezwoleń 
2017-7 zezwoleń 
2018 – 1 zezwolenie 
 

6 zezwoleń  w tym:  
- 5 zezwoleń wydanych na  10 
lat w roku: 
2017-3 zezwolenia 
2018-2 zezwolenia 
 
1 zezwolenie wydane na 4 lata  
w roku 2014 

Powyżej 4, 5% do 18% 
zawartości alkoholu (z 
wyjątkiem piwa); 

22 zezwolenia w tym: 
- 21 wydanych na 10 lat w roku: 
2015 -7 zezwoleń 
2016 - 10 zezwoleń 
2017- 4 zezwolenia 
- 1 zezwolenie wydane na 2 lata w roku 
2016 

3 zezwolenia w tym:  
- 2 wydane na 10 lat w roku: 
2017 - 1 zezwolenie 
2018 - 1 zezwolenie 
 
- 1 zezwolenie na 4 lata 
wydane w roku 2015- 

 
Powyżej 18% 
zawartości alkoholu. 

22 zezwolenia w tym:  
- 21 wydane na 10 lat w roku: 
2015 -7 zezwoleń 
2016 - 10 zezwoleń 
2017-4 zezwolenia 
 
- 1 zezwolenie na 2 lata wydane w 
2016 

3 zezwolenia w tym: 
- 2 zezwolenia wydane na 10 
lat w roku: 
2017-1 zezwolenie 
2018-1 zezwolenie 
 
- 1 zezwolenie wydane na 4 
lata w roku 2014 

 
Sprzedaż napojów alkoholowych prowadzi 29 punktów sprzedaży, w tym 6 Lokali gastronomicznych.  
22 sklepy i 3 lokale gastronomiczne posiadają zezwolenia na wszystkie napoje alkoholowe 
wymienione w kolumnie pierwszej. 
Jeden sklep i 3 lokale gastronomiczne posiadają zezwolenia tylko na piwo i napoje o zawartości do 
4,5 % alkoholu. 



W projekcie uchwały przyjęto limity obecnie obowiązujące. Taką samą liczbę proponuje się dla piwa i 
napojów alkoholowych o zawartości do 4,5 % alkoholu. Limit ten nie budził sprzeciwów 
mieszkańców. 
Ustalając limit miano na uwadze również fakt, iż ograniczenia powodują powstawanie nielegalnych 
punktów sprzedaży.  
Projekt uchwały nie ustala odrębnych limitów dla poszczególnych sołectw z uwagi na mały obszar 
całej Gminy Siepraw.  
 
Poniżej przepisy prawa : 
 
Brzmienie ustawy obowiązujące do 9.03 2018r. 
Art. 12 [Punkty sprzedaży]  
1. Rada gminy ustala, w drodze uchwały, dla terenu gminy (miasta) liczbę punktów sprzedaży 

napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia 
poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży. 

2. Rada gminy ustala, w drodze uchwały, zasady usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i 
podawania napojów alkoholowych. 

3. W miejscowościach, w których rozmieszczone są jednostki wojskowe, liczba punktów sprzedaży 
napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu 
sprzedaży oraz usytuowanie miejsc sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych są 
ustalane przez radę gminy po zasięgnięciu opinii właściwych dowódców garnizonów. 

4. Liczba punktów sprzedaży, o których mowa w ust. 1, oraz usytuowanie miejsc sprzedaży, 
podawania i spożywania napojów alkoholowych powinny być dostosowane do potrzeb 
ograniczania dostępności alkoholu, określonych w gminnym programie profilaktyki i 
rozwiązywania problemów alkoholowych. 

 
Nowe brzmienie Art. 12 [Punkty sprzedaży] 2)  
1. Rada gminy ustala, w drodze uchwały, maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych na terenie gminy (miasta), odrębnie dla:  
1) poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych, o których mowa w art. 18 ust. 3;  
2) zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu 

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

sprzedaży.  
2. Rada gminy może ustalić, w drodze uchwały, maksymalną liczbę zezwoleń, o której mowa w ust. 

1, odrębnie dla poszczególnych jednostek pomocniczych gminy.  
3. Rada gminy ustala, w drodze uchwały, zasady usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i 

podawania napojów alkoholowych.  
4. Rada gminy może ustalić, w drodze uchwały, dla terenu gminy lub wskazanych jednostek 

pomocniczych gminy, ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych 
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. Ograniczenia mogą dotyczyć sprzedaży 
prowadzonej między godziną 22 00 a 6 00.  

5. Rada gminy przed podjęciem uchwał, o których mowa w ust. 1-4, zasięga opinii jednostki 
pomocniczej gminy.  

6. W miejscowościach, w których rozmieszczone są jednostki wojskowe, maksymalna liczba 
zezwoleń, o której mowa w ust. 1, usytuowanie miejsc sprzedaży, podawania i spożywania 
napojów alkoholowych oraz godziny sprzedaży napojów alkoholowych są ustalane po zasięgnięciu 
opinii właściwych dowódców garnizonów.  

7. Maksymalna liczba zezwoleń, o której mowa w ust. 1, usytuowanie miejsc sprzedaży, podawania i 
spożywania napojów alkoholowych oraz godziny sprzedaży napojów alkoholowych uwzględniają 
postanowienia gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 


