
Projekt

z dnia  22 czerwca 2018 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY SIEDLCE

z dnia .................... 2018 r.

w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych                
oraz określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych             
na terenie gminy Siedlce.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), w związku z art. 12 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 
26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.) – uchwala się, co następuje:

§ 1. 
Ustala się na terenie gminy Siedlce nastepujące liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży:

1. 50 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5 proc. zawartości alkoholu 
oraz na piwo,

2. 50 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 proc. do 18 proc. 
zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),

3. 50 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18 proc. zawartości alkoholu.

§ 2. 
Ustala się na terenie gminy Siedlce następujące liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży:

1. 15 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5 proc. zawartości alkoholu 
oraz na piwo,

2. 15 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 proc. do 18 proc. 
zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),

3. 15 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18 proc. zawartości alkoholu.

§ 3. 
1. Usytuowanie punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy nie może 

znajdować się w odległości mniejszej niż 100 metrów od następujących obiektów chronionych: szkół 
oraz innych placówek oświatowo - wychowawczych i opiekuńczych oraz kościołów i kaplic.

2. Odległość, o której mowa w ust. 1 mierzona jest od drzwi głównych wejściowych obiektów 
chronionych do drzwi wejściowych punktu sprzedaży lub podawania napojów alkoholowych.

Id: 66320653-1649-4968-B63D-06C134EFA5BD. Projekt Strona 1



§ 4. 
Traci moc Uchwała Nr VIII/32/2015 Rady Gminy Siedlce z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie ustalenia 
liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem 
piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz 
określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy 
Siedlce.

§ 5. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siedlce.

§ 6. 
Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego.
  
 

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Łęczycka
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