
UCHWAŁA NR LIV/382/2018

RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU

z dnia 29 sierpnia 2018 r.

w sprawie określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych oraz ustalenia liczby 
punktów sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r., poz. 487 z późn. zm.), Rada Miejska w Brzesku uchwala, co 
następuje:

§ 1. 

Ustala się dla terenu Gminy Brzesko maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, 
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży:

1) o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa - 95

2) o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) - 72

3) o zawartości powyżej 18% alkoholu - 72

§ 2. 

Ustala się dla terenu Gminy Brzesko maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, 
przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży:

1) o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa - 45

2) o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) - 25

3) o zawartości powyżej 18% alkoholu - 25

§ 3. 

1. Nie wydaje się zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych na terenie Gminy Brzesko 
w odległości mniejszej niż 20 metrów od: podmiotów wykonujących działalność leczniczą, placówek 
oświatowych, kościołów, obiektów sakralnych, cmentarzach a także w budynkach i lokalizacjach, w których 
mieszczą się powyższe obiekty.

2. Odległość, o której mowa w ust. 1 mierzona jest najkrótszą drogą od ogólnodostępnych drzwi wejściowych 
do punktu sprzedaży lub podawania napojów alkoholowych do najbliższych ogólnodostępnych drzwi wejściowych 
na teren obiektu wymienionego w ust. 1. Najkrótsza droga oznacza dojście po terenie dopuszczonym do ruchu 
pieszego.

§ 4. 

Traci moc uchwała Nr XVI/113/2015 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 października 2015 r. w sprawie 
określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych oraz ustalenia liczby punktów sprzedaży 
napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży 
(Dz. Urz. Woj. Małop. z 2015 r. poz. 6227).

§ 5. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzeska.
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§ 6. 

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Brzesku.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Małopolskiego.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Brzesku

mgr Krzysztof Ojczyk
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