
Uchwała Nr 408/LXXIX/2018 

Rady Miasta Gostynina 

z dnia 21 czerwca 2018 r. 

w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

na terenie Gminy Miasta Gostynina 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) i art. 12 ust. 1 ustawy z dnia  

26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  

(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z póź. zm.) – uchwala się co następuje: 

§  1 

Ustala się na terenie Gminy Miasta Gostynina maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych: 

1) zawierających do 4,5% alkoholu oraz na piwo przeznaczonych do spożycia: 

a) poza miejscem sprzedaży: 50 

b) w miejscu sprzedaży: 15 

2) zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) do 18% przeznaczonych  

do spożycia: 

a) poza miejscem sprzedaży: 50 

b) w miejscu sprzedaży: 15 

3) zawierających powyżej 18% alkoholu przeznaczonych do spożycia: 

a) poza miejscem sprzedaży: 50 

b) w miejscu sprzedaży: 15 

 

§  2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gostynina. 

§  3 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 

i wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

Andrzej Robacki 

 

 



 

Uzasadnienie 

W dniu 10 stycznia 2018 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o wychowaniu w 

trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez 

masowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 310). Znowelizowana ustawa o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi weszła w życie z dniem 9 marca 2018 r. Powyższe wiąże 

się z koniecznością podjęcia przez Radę Miasta Gostyninie, w terminie 6 miesięcy od wejścia 

w życie nowelizacji, nowej uchwały określającej maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych na terenie miasta. 

 

Dotychczasową liczbę punktów sprzedaży określa uchwała nr 216/XLIII/2013 Rady 

Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie w sprawie ustalenia liczby 

punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), 

przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz w sprawie utraty mocy obowiązującej 

niektórych innych uchwał 

 Limit punktów sprzedaży napojów przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży wynosi 

15 punktów (lokale gastronomiczne), a limit punktów sprzedaży napojów przeznaczonych do 

spożycia poza miejscem sprzedaży 50 (placówki handlowe). Limit ten nie jest wyczerpany. 

Nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 

przyznaje radzie gminy kompetencje do określenia maksymalnej ilości zezwoleń, w miejsce 

dotychczasowej możliwości wskazywania maksymalnej liczby punktów sprzedaży napojów 

alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa). Ponadto, 

wprowadzono obowiązek określenia liczby zezwoleń na sprzedaż alkoholu do 4,5% oraz 

piwa – zarówno w przypadku placówek handlowych (do spożycia poza miejscem sprzedaży), 

jak i w przypadku lokali gastronomicznych (do spożycia w miejscu sprzedaży). Warto 

zaznaczyć, że liczba punktów sprzedaży na sprzedaż piwa nie była dotychczas limitowana. 

 

Organy administracji mają za zadanie wspierać rozwój przedsiębiorczości tworząc korzystne 

warunki do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej. Zmieniające się 

potrzeby mieszkańców wymuszają rozwój sieci placówek gastronomicznych i punktów 

sprzedaży detalicznej i limit zezwoleń powinien w wystarczającym stopniu zabezpieczać 

potrzeby powstających placówek.  


