
PROJEKT 

                                                             UCHWAŁA NR………….. 

RADY GMINY I MIASTA  DRZEWICA 

                                                           z dnia……… 

 

w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie 
Gminy i Miasta Drzewica i zasad usytuowania na terenie Gminy i Miasta Drzewica miejsc 

sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000) oraz art. 12 ust. 1 ustawy                    

z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U 

z 2016 r. poz. 487,  z 2017 r., poz. 2439, poz. 2245, z 2018 r., poz. 310, poz. 650) uchwala się co 

następuje :   

§ 1 

1. Ustala się na terenie  Gminy i Miasta Drzewica  maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych: 

1) do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo -  45,  

2) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa)  - 40, 

3) powyżej 18% zawartości alkoholu  - 35. 

          §2 

1. Ustala się na terenie Gminy i Miasta Drzewica  maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży : 

1) do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo -  15,  

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

3) powyżej 18% zawartości alkoholu  - 8. 

§3 

1. Ustala się na terenie  Gminy i Miasta Drzewica  maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży: 

1) do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo -  30,  

2) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa)  - 30, 

3) powyżej 18% zawartości alkoholu  - 27. 

           §4 

1. Określa się następujące zasady usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych na 

terenie Gminy i Miasta Drzewica: 

1) punkty sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży                   

i poza miejscem sprzedaży nie mogą być usytuowane w odległości mniejszej niż 30 m od: 

a) placówek oświatowo – wychowawczych,  

b) kościołów i cmentarzy, 

c) dworca autobusowego. 

§5 

Pomiaru odległości dokonuje się najkrótszą drogą wzdłuż osi ciągów komunikacyjnych dla ruchu 

pieszych od głównych drzwi wejściowych do obiektów, o których mowa w § 1,  do głównych drzwi 

wejściowych miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. W przypadku, gdy obiekty te są 

ogrodzone, odległość jest mierzona od głównego wejścia lub głównego wjazdu na teren posesji, na 

której znajduje się obiekt.  



         §6 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Drzewica. 

         §7 

Traci moc uchwała Nr III/25/98 Rady Gminy i Miasta w Drzewicy z dnia 30 grudnia 1998 roku                          

w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta i gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i ilości 

punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz Uchwała   nr XXV/176/2013 Rady Gminy i Miasta                   

w Drzewicy z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr III/25/98 Rady Gminy i Miasta                        

w Drzewicy z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta i gminy miejsc 

sprzedaży napojów alkoholowych i ilości punktów sprzedaży napojów alkoholowych. 

      § 8 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Łódzkiego.   

 

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący 

Rady Gminy i Miasta Drzewica 

 

Marian Kalużny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


