
Uchwała Nr 215/XLIII/2013 
Rady Miejskiej w Gostyninie

z dnia 27 listopada 2013 r.

w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających
powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza

miejscem sprzedaży oraz w sprawie utraty mocy obowiązującej niektórych
innych uchwał

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013, poz. 594 ze zm.) oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r.  
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012, poz. 1356  
ze zm.) Rada Miejska w Gostyninie uchwala, co następuje:

§ 1
Ustala się na terenie miasta Gostynina liczbę 50 punktów sprzedaży napojów zawierających
powyżej  4,5% alkoholu  (z  wyjątkiem piwa)  przeznaczonych  do  spożycia  poza  miejscem
sprzedaży.

§ 2
Traci moc uchwała Nr 110/XIII/93 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 23 września 1993 r. 
 o zmianie uchwały nr 101/XII/93 z dn. 01.07.1993 r. w sprawie ustalenia na terenie miasta
Gostynina  liczby  punktów  sprzedaży  napojów  zawierających  powyżej  4,5%  alkoholu,
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gostynina.

§ 4
Uchwała  wchodzi  w  życie  po  upływie  14  dni  od  ogłoszenia  w  Dzienniku  Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Gostyninie

Jolanta Syska-Szymczak



Uzasadnienie

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012, poz. 1356 ze zm.) Rada Miasta ustala  
w  drodze  uchwały,  dla  terenu  miasta  liczbę  punktów  sprzedaży  napojów  zawierających
powyżej  4,5% alkoholu  (z  wyjątkiem piwa)  przeznaczonych  do  spożycia  poza  miejscem
sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży.

Na terenie Gostynina, zgodnie z uchwałą 110/XIII/93 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia  
23 września 1993 r. obowiązuje limit 50 punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej
4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.  

Aktualne wykorzystanie limitu w Gostyninie wynosi 40 punktów.
Dynamika  wzrostu  liczby  punktów  sprzedaży  napojów  alkoholowych  na  terenie  miasta  
w ostatnim okresie nie wskazuje na potrzebę zwiększenia ustalonych limitów. Pozostawienie
dotychczasowej ilości punktów sprzedaży dla Gostynina należy uznać za zasadne.
Projekt  nowelizacji  uchwały  ustalającej  limit  punktów  sprzedaży  napojów  alkoholowych
zawierających  powyżej  4,5%  alkoholu  (z  wyjątkiem  piwa)  nie  wpłynie  na  zmianę
obowiązujących limitów punktów sprzedaży na terenie  miasta  Gostynina,  zmiana  dotyczy
podstawy prawnej uchwały. 


