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UchwałaNr
RADY GMINY TARNOW OPOLSKI
zdniaż5 czerwca2Ol8r.

w sPrawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedń napojów alkoholowych na
terenie Gminy Tarnów Opolski.

Na Podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia26 pńdziernika 1982r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdzińaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. IJ. z 2016r. poz. 487 ze zm.) art. 18
ust. 2 Pkt 15, art. 40 i art. 4l ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(t. j.Dz.U. z20l7r. poz. 1875) - Rada Gminy Tarnów Opolski uchwala, co nasiępuje:

§1.
1. Ustala się maksymalną liczbę zezwoleńna sprzedużposzczególnych rodzajów napojów

alkoholowych:

1) do 4,5%o zawartości alkoholu orazna piwo, w wysokości 65;
2) PowYżej 4,5oń do I8oń zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa), w wysokości 55;
3) powyżej I8oń zautartości alkoholu, w wysokości 50.

2. Ustala się na terenie Gminy Tarnów Opolski maksymalnąliczbę zezwoleńna sprzedaż
naPoj Ów alkoholowy ch, przeznaczonych do spozyc ia w miej s cu sprzedaży :

1) do 4,5oń zwartości alkoholu otaznapiwo - 20;
2) powyżej 4,5%o do l8oń zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) - 10;
3) powyżej 18%o zawntości alkoholu - 15.

3. Ustala się na terenie Gminy Tarnów Opolski maksymalnąliczbę zezwolęńnasprzeduż
naPoj Ów alkoho lowy ch, przeznaczonych do spoĄci a poza miej s cu sprzedaży i

1) do 4,5oń zawartości alkoholu orazna piwo - 45;
ż) powyżej 4,5oń do l8%o zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) - 45;
3) powyżej I8%o zawartości alkoholu - 35.

§2.
Traci moc uchwała Rady Gminy Tarnów Opolski Nr XXV/19ll93 z dnia28 września l993r.
w sPrawie ustalenia liczby puŃtów sprzedaży napojów alkoholowych, uchwała Rady Gminy
Tarnów OPolski Nr XXXIVl98l20}l z dnia 31 sierpnia 200Ir. w sprawie ustalenia dla terenu
gminY liczby puŃtów sprzeduży napojów zawierających powyzej 4,5oń alkoholu
(z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.-

§3.
wykonanie uchwały powierza się wójtowi Gminy Tarnów opolski.

Uchwała wchodzi w życie
§4.

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
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Woj ewództwa OpolsĘiego.
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UZASADNIENIE

do projektu uchwały Rady Gminy Tamów Opolski w sprawie ustalenia maksymalnej liczby

zezwolęńnasprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Tarnów Opolski.

W dniu 9 marca 2018r. weszła w zycie ustawa nowelizująca ustawę o wychowaniu

w trzeżwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, która nakłada na Rady Gmin obowipek

uchwalenia uchwał dotyczących maksymalnej liczby zezwolęń na sprzedaż napojów

alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzeduży, jak i do spożycia poza

miejscem sprzedaży.

Do tej pory limitowana byłaliczbapunktów sprzedńy, po zmianie limitowana ma być

|iczb a zezw olęil na sprze dń napoj ó w al koho l owy ch.

W przedłożonym projekcie uchwały proponujemy liczbę:

maksymalnaliczbazęzwolęnna sprzedńnapojów alkoholowych,przeznaczonych do
spożycia w miejscu sprzedaży:

1) do 4,5Yo zwartości alkoholu orazna piwo - 20;
2) povłyżej 4,5oń do I8Yo za:wartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) - 10;

3) powyżej t8oń zavłartości alkoholu - 15.

maksymalna\iczba zęzwoleil, na sptzedń napojów alkoholowych, przeznaczonych do
spożycia poza miejscu sprzedaży:

1) do 4,5%o zawartości alkoholuoraz na piwo - 45;
2) pov,ryżej 4,5Yo do I8Yo zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) - 45;

3) powyżej I8oń zawartości alkoholu - 35.

Uchwały wydane na podstawie poprzedniego stanu prawnego zachowują moc do dnia wejścia

w zycie nowych uchwał, nie dłużej jednak niżprzez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie

ustawy zmieniającej,


