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Uchwała nr VIII/40/2011 

Rady Gminy w Gaci 

z dnia 31 marca 2011r. 

 

w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków 

sprzedaży tych napojów na terenie gminy Gać oraz szczegółowych zasad wydawania                 

i cofania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do 

spożycia na miejscu lub poza miejscem sprzedaży i przeprowadzania kontroli w zakresie 

przestrzegania zasad obrotu tymi napojami. 

 

 

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

(Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 12 ust. 1i 2 ustawy z dnia       

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

(Dz.U. Z 2007 r. Nr 70, poz. 437 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Gminnej Komisji                             

ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gaci, 

 

Rada Gminy uchwala, co następuje: 

 

 

Część I 

Przepisy ogólne 

 

§ 1. Ustala się szczegółowe zasady udzielania i cofania zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu 

sprzedaży oraz zasady ich usytuowania na terenie gminy Gać. 

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu        

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007 r. Nr 70, poz. 437 z późn. 

zm.); 

2) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę; 

3) przedsiębiorcy - należy przez to rozumieć osobę fizyczną lub osobę prawną oraz spółkę 

prawa handlowego nie posiadającą osobowości prawnej, która we własnym imieniu 

prowadzi działalność gospodarczą; 

4) Radzie - należy przez to rozumieć Radę Gminy Gać; 

5) Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Gać; 

6) Komisji - należy przez to rozumieć Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych; 

7) sprzedaży napojów alkoholowych - należy przez to rozumieć sprzedaż napojów 

alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży; 
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8) zezwoleniu - należy przez to rozumieć zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 

przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży. 

 

Część II 

Zasady udzielania i cofania zezwoleń 

§ 3.1. Sprzedaż napojów alkoholowych może być prowadzona wyłącznie na podstawie 

zezwolenia wydanego przez Wójta. 

2. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, wydaje się na podstawie pisemnego wniosku 

złożonego przez zainteresowanego przedsiębiorcę spełniającego warunki określone w ustawie 

i w uchwale. 

3. Zezwolenia, o których mowa w ust. 1, wydaje się oddzielnie na następujące rodzaje 

napojów alkoholowych: 

1) do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo; 

2) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa); 

3) powyżej 18% zawartości alkoholu. 

4. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wydaje Wójt w ramach limitu punktów 

sprzedaży i ich usytuowania, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji. 

 

§ 4. 1. Sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży 

prowadzi się w placówkach gastronomicznych. 

2. Sprzedaż napojów alkoholowych może być prowadzona w: 

1) sklepach branżowych ze sprzedażą napojów alkoholowych – sklepach monopolowych, 

2) wydzielonych stoiskach w innych placówkach handlowych – sklepach 

ogólnospożywczych, rolno-spożywczych, spożywczo-przemysłowych, wielobranżowych, 

paliwowych i domach handlowych. 

 

§ 5.1. Zezwolenia udziela się przy uwzględnieniu następujących zasad: 

1) maksymalna liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% 

alkoholu(z wyjątkiem piwa) na terenie gminy wynosi: 

a) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (sprzedaż detaliczna) 7 punktów, 

b) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (sprzedaż gastronomiczna) 2 punkty; 

2) miejsce sprzedaży napojów alkoholowych nie może być zlokalizowane w odległości 

mniejszej niż 100m, mierzonej najkrótszą dostępną drogą publiczną wzdłuż osi drogi, od: 



 3 

a) budynku szkoły, 

b) budynku przedszkola, 

c) obiektu kultu religijnego, 

d) zakładów opieki zdrowotnej, 

e) obiektów sportowych, 

f) boisk szkolnych, 

g) placów zgromadzeń religijnych. 

 

W przypadku, gdy te obiekty usytuowane są na terenie ogrodzonym, a obiekt oddalony jest od 

ogrodzenia, odległość będzie liczona od wejścia na teren obiektu do wejścia do punktu 

sprzedaży. 

 

3) określony czas pracy punktu sprzedaży jest również czasem sprzedaży napojów 

alkoholowych; 

4) całodobową sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych mogą prowadzić placówki 

prowadzące sprzedaż na całej powierzchni sklepu bez możliwości sprzedaży „przez 

okienko”; 

5) dwa różne punkty sprzedaży napojów alkoholowych, o których mowa w pkt 1a i b, nie 

mogą znajdować się w pomieszczeniach połączonych wewnętrznie i muszą posiadać 

oddzielne wejścia od ulicy; 

6) wejście do punktu sprzedaży napojów alkoholowych powinno być wykonane zgodnie                

z przepisami prawa budowlanego, zlokalizowane od strony ulicy i właściwie oświetlone; 

 

2. Przedsiębiorca lub inny podmiot prowadzący punkt sprzedaży napojów alkoholowych 

obowiązany jest spełniać przewidziane prawem warunki prowadzenia działalności dotyczące 

ochrony przed zagrożeniem życia i zdrowia ludzkiego, a także inne warunki określone                   

w przepisach budowlanych, sanitarnych, przeciwpożarowych i przepisach dotyczących 

ochrony środowiska. 

3. Każda zmiana sprzedaży napojów alkoholowych zawartych w zezwoleniu wymaga 

uzyskania nowego zezwolenia. 

 

     § 6.1.Nie wydaje się zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych: 

1) w kioskach i punktach gastronomicznych prowadzących sprzedaż” przez okienko”. 
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2) w barach mlecznych, stołówkach i jadalniach. 

3) w namiotach z wyjątkiem namiotów specjalnie do tego przeznaczonych. 

4) przez ruchome punkty sprzedaży 

5) na terenie obiektów sportowych 

6) w placówkach, w których wewnętrzne przepisy zabraniają sprzedaży alkoholu. 

7) w holach budynków mieszkalnych. 

 

     § 7. Zezwala się na podawanie i sprzedaż napojów alkoholowych w miejscach 

wydzielonych na wolnym powietrzu w ogródkach, które stanowią integralną część lokalu 

gastronomicznego, w przypadku, gdy spełniają one następujące warunki: 

1) teren ogródka jest zagrodzony trwałymi elementami spełniającymi wymogi estetyki w celu 

zapewnienia porządku i bezpieczeństwa, 

2) zapewnione są warunki konsumpcyjne, 

3) zapewnione są podstawowe warunki sanitarne w postaci toalet, 

4) zapewnione jest utrzymywanie czystości i porządku, 

5) lokalizacja ogródka nie będzie zagłuszać ciszy, spokoju i porządku publicznego. 

 

    § 8. Zasady usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych określone                

w § 4, § 5 i § 6 nie dotyczą wydawania jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych. 

 

    § 9.1. Zezwolenie wydaje się przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów 

alkoholowych na czas określony we wniosku, jednak nie krótszy niż: 

a) w lokalach gastronomicznych - na co najmniej 4 lata, 

b) w placówkach handlu detalicznego - na co najmniej 2 lata. 

2. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, traci ważność po upływie terminu, na który zostało 

wydane 

 

§10.1. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych cofa się w przypadku 

nieprzestrzegania przepisów ustawy i uchwały, a w szczególności: 

1) sprzedaży napojów alkoholowych osobom nieletnim lub nietrzeźwym; 

2) prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych po upływie terminu ważności zezwolenia; 

3) utraty przez przedsiębiorcę prawa do dysponowania lokalem lub gruntem; 

4) sprzedaży napojów alkoholowych w lokalach gastronomicznych „na wynos”; 
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5) powtarzającego się zakłócania porządku w miejscu sprzedaży napojów alkoholowych lub 

jego otoczeniu, jeżeli przedsiębiorca nie zawiadamia Policji o tym fakcie; 

6) sprzedaży napojów alkoholowych pochodzących z nielegalnych źródeł; 

7) sprzedaży napojów alkoholowych w godzinach po zamknięciu placówki; 

8) nieprzestrzegania warunków sprzedaży napojów alkoholowych, określonych w wydanym 

zezwoleniu; 

9) przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu o wartości sprzedaży wyrobów 

alkoholowych w roku poprzednim. 

2. Okoliczności wymienione w ust. 1, muszą być potwierdzone protokołem pokontrolnym 

organów lub osób uprawnionych do przeprowadzania kontroli, 

o których mowa w § 20. 

3. Cofnięcie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, następuje w drodze decyzji 

administracyjnej wydanej przez Wójta, po zasięgnięciu opinii Gminnej Komisji                             

ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

4. Przedsiębiorca, któremu cofnięto zezwolenie, może wystąpić z wnioskiem o ponowne 

wydanie zezwolenia, nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o jego 

cofnięciu. 

 

§11.1. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wygasa w przypadkach 

określonych w ustawie, a w szczególności: 

1) likwidacji punktu sprzedaży; 

2) upływu terminu ważności zezwolenia; 

3) zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży; 

4) zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej; 

5) nie złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów 

alkoholowych w poprzednim roku; 

6) nie dokonania opłaty w wysokości i terminie określonym w ustawie. 

2. Przedsiębiorca, któremu zezwolenie wygasło z przyczyn, o których mowa w ust. 1 pkt 5 i 6 

może wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie zezwolenia nie wcześniej niż po upływie              

6 miesięcy od dnia wydania decyzji o jego wygaśnięciu. 

 

§ 12. Wydane zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych podlega zwrotowi                       

w następujących przypadkach: 

a) cofnięcia zezwolenia, 
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b) wygaśnięcia zezwolenia, 

c) upływie terminu ważności zezwolenia, 

d) likwidacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych, 

e) zmiany użytkownika lokalu prowadzącego sprzedaż napojów alkoholowych, 

f) zmiany rodzaju prowadzonej działalności. 

 

§ 13. Sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży 

lub w miejscu sprzedaży prowadzona w placówkach wymienionych w § 4, jak również na 

podstawie jednorazowego zezwolenia wydanego w oparciu o obowiązujące przepisy winna 

być dokonywana przez osoby dorosłe, posiadające stosowne przeszkolenie w zakresie 

znajomości ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi                    

i prowadzona zgodnie z postanowieniami ustawy oraz uchwał Rady Gminy Gać. 

 

§ 14. Do obowiązków Przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie na sprzedaż napojów 

alkoholowych należy: 

1) przestrzeganie przepisów ustawy i uchwał; 

2) umieszczanie w widocznym miejscu: 

a) informacji o szkodliwości spożywania napojów alkoholowych, 

b) informacji o zakazie sprzedaży napojów alkoholowych: 

- osobom nieletnim, 

- osobom nietrzeźwym, 

- na kredyt lub pod zastaw. 

 

    § 15. 1. W miejscu gdzie prowadzona jest sprzedaż alkoholu przeznaczonego do spożycia 

poza miejscem sprzedaży, zabrania się spożywania alkoholu w obrębie pomieszczenia 

placówki handlowej, jak również w obrębie posesji, na której placówka ta jest usytuowana, 

czyli w zasięgu 5 metrów. 

2. Zabrania się również spożywania alkoholu na terenie przystanków komunikacji 

samochodowej, w obrębie pasa drogowego, chodnikach, publicznych terenach zielonych. 

 

   § 16. Za przestrzeganie zakazów wynikających z § 15 ust. 1 odpowiedzialny jest właściciel, 

użytkownik, najemca lub sprzedawca obiektu, w którym prowadzona jest sprzedaż napojów 

alkoholowych. 
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    § 17. Prowadzenie sprzedaży/podawania napojów alkoholowych powinno odbywać się              

w taki sposób, aby nie prowadziło do demoralizacji nieletnich, obrazy uczuć religijnych 

innych osób, zakłócać przebiegu uroczystości kościelnych i innych imprez o charakterze 

masowym. 

 

   § 18. Rada Gminy może na wniosek Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych wprowadzić trwałe lub czasowe ograniczenia w prowadzeniu 

obrotu napojami alkoholowymi w placówkach handlowych i gastronomicznych 

usytuowanych w pobliżu placówek oświatowo-wychowawczych, obiektów kultu religijnego 

oraz miejsc odbywających się imprez i uroczystości. 

 

   § 19. 1. Prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych na podstawie jednorazowego 

zezwolenia winno się odbywać w czasie trwania imprezy nie dłużej niż do godziny 2.00.                 

2. Sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych we wszystkich sklepach prowadzona na 

podstawie wydanych zezwoleń nie może odbywać się dłużej niż do godziny 22.00,                        

w placówkach gastronomicznych do godziny 2.00. 

 

Część III 

Wykonywanie kontroli przestrzegania postanowień uchwały 

§ 20.1.Kontrolę przestrzegania postanowień ustawy i niniejszej uchwały prowadzi Wójt za 

pośrednictwem właściwych organów i uprawnionych osób. 

2. Kontrolę przeprowadza się na wniosek Wójta, a także z własnej inicjatywy Komisji. 

3. Do przeprowadzania kontroli upoważnieni są członkowie Komisji oraz pracownicy Urzędu 

Gminy upoważnieni przez Wójta. 

4. Kontrolę  przeprowadza się  z  udziałem  co  najmniej  dwóch  osób, bez  wcześniejszego  

powiadomienia przedsiębiorcy. 

5. Kontrola może być wykonywana przy udziale Policji czy też innych organów kontroli. 

 

   § 21.1. Kontroli podlegają przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych 

przeznaczonych do spożycia na miejscu lub poza miejscem sprzedaży. 

2. Kontrolę przeprowadza się w obecności przedsiębiorcy lub osób pracujących                         

w kontrolowanej placówce. 

3. Przedsiębiorca podczas kontroli jest zobowiązany do: 

a) zapewnienia niezbędnych warunków do przeprowadzenia kontroli, 
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b) udostępnienia pomieszczeń, w których prowadzona jest działalność placówki, 

c) udostępnienia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, 

d) udzielenia niezbędnych wyjaśnień. 

 

§ 22.1. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół, który niezwłocznie przekazuje 

się Wójtowi. 

2. Na podstawie wyników kontroli Wójt wzywa przedsiębiorcę do usunięcia stwierdzonych 

uchybień w określonym terminie z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. Jeżeli wyniki kontroli są podstawą do cofnięcia zezwolenia Wójt wszczyna postępowanie o 

cofnięcie zezwolenia lub podejmuje inne działania przewidziane prawem. 

4. Sprawdzenie wykonania wniosków pokontrolnych stanowi odrębne zadanie kontrolne. 

 

§ 23. Postanowienia niniejszej uchwały nie naruszają uprawnień Państwowej Inspekcji 

Handlowej, Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowego Terenowego Inspektora Sanitarnego 

oraz innych organów kontrolnych. 

 

Część IV 

Przepisy karne i końcowe 

§ 24. Kto narusza przepisy zawarte w niniejszej uchwale podlega karze grzywny 

określonej przepisami ustawy. 

 

§ 25. Traci moc uchwała nr 51/X/99 Rady Gminy w Gaci z dnia 24 listopada 1999r. 

§ 26. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Gminnej Komisji ds. Profilaktyki                  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

 

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

Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 

 

 

                                                                                                                      

 


