
 

Uchwała Nr XXXVI/282/2018  

Rady Miejskiej w Poniecu  

z dnia 26 czerwca 2018 roku 

w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz 

zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.  

 

Na podstawie art. 12 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu                         

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 487 ze 

zm. ) Rada Miejska w Poniecu uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Na terenie gminy Poniec ustala się: 

1. maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych: 

1) do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa w ilości - 47 

2) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu ( z wyjątkiem piwa)  w ilości - 35 

3) powyżej 18% zawartości alkoholu w ilości - 35 

2. maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do 

spożycia w miejscu sprzedaży : 

1) do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa w ilości - 17  

2) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu ( z wyjątkiem piwa) w ilości - 10 

3) powyżej 18% zawartości alkoholu w ilości - 10 

3. maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do 

spożycia poza miejscem sprzedaży : 

1) do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa w ilości - 30 

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

3) powyżej 18% zawartości alkoholu w ilości - 25 

§ 2.1. Ustala się, że punkty sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy 

Poniec muszą być usytuowane w odległości co najmniej 50 metrów od następujących 

obiektów chronionych:  

1) szkół, przedszkoli oraz innych placówek oświatowo – wychowawczych;  

2) podmiotów leczniczych; 

3) kościołów i cmentarzy; 

4) dworców kolejowych i autobusowych; 

5) organów ścigania. 

2. Pomiaru odległości, o której mowa w ust.1 dokonuje się wzdłuż ciągów komunikacyjnych 

od wejścia na teren chroniony, o którym mowa w ust.1, a w przypadku braku ogrodzenia 

terenu chronionego, od wejścia głównego do obiektu chronionego do drzwi wejściowych 

punktu sprzedaży lub podawania napojów alkoholowych łączących wejście do obiektu 

chronionego z wejściem do miejsca sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca. 



§ 4. Traci moc uchwała Nr XVII.139.2012 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 27 kwietnia 2012 

roku 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 zasad usytuowania na terenie gminy miejsc 

sprzedaży i podawania napojów alkoholowych (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2012 r. pozycja 2383).   

 § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE  

 

Zgodnie z Ustawą o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi 

do kompetencji Rady Miejskiej należy ustalenie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz poza miejscem sprzedaży, 

z wyszczególnieniem rodzaju zezwolenia (A,B lub C) oraz określenie zasad usytuowania 

miejsc sprzedaży napojów alkoholowych. 

Na terenie gminy Poniec ustala się maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych – 47; z wyszczególnieniem maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży – 17 , poza miejsce 

sprzedaży – 30. 

W/w liczba maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w pełni 

zabezpiecza potrzeby przedsiębiorców oraz mieszkańców gminy Poniec. 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez jednostki pomocnicze gminy Poniec.  

 

 


