
UCHWAŁA NR 348/2013 
RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU  

 
z dnia 30 grudnia 2013r. 

 
zmieniająca uchwałę Nr 43/2011 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 9 czerwca 2011r.                        
w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaŜy napojów alkoholowych zawierających powyŜej 
4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spoŜycia poza miejscem sprzedaŜy jak 
i w miejscu sprzedaŜy oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaŜy i podawania napojów 
alkoholowych na terenie gminy i miasta Jastrowie. 
 
 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318) oraz art.12 ust.1 ustawy z dnia  
26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi  
(Dz. U. z 2012 r. poz. 1356)  
 

Rada Miejska w Jastrowiu uchwala, co następuje: 
 
 

§ 1. W uchwale Nr 43/2011 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 9 czerwca 2011r.                    
w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaŜy napojów alkoholowych zawierających powyŜej 
4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spoŜycia poza miejscem sprzedaŜy jak 
i w miejscu sprzedaŜy oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaŜy i podawania napojów 
alkoholowych na terenie gminy i miasta Jastrowie wprowadza się następujące zmiany - §1 
otrzymuje brzmienie: 
„Ustala się dla terenu gminy i miasta Jastrowie następującą liczbę punktów sprzedaŜy 
napojów alkoholowych zawierających powyŜej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) 
przeznaczonych do spoŜycia: 

1) poza miejscem sprzedaŜy – 45 punktów, 
2) w miejscu sprzedaŜy – 20 punktów. 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Jastrowie. 

 
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

UZASADNIENIE 
 
do uchwały Nr 348 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniającej 
uchwałę Nr 43/2011 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia 
liczby punktów sprzedaŜy napojów alkoholowych zawierających powyŜej 4,5% alkoholu (z 
wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spoŜycia poza miejscem sprzedaŜy jak i w miejscu 
sprzedaŜy oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaŜy i podawania napojów alkoholowych na 
terenie gminy i miasta Jastrowie. 

Zgodnie z art. 12 ust.1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi  (Dz. U. z 2012 r. poz.1356) rada gminy 
ustala, w drodze uchwały, dla terenu gminy (miasta) liczbę punktów sprzedaŜy napojów 
zawierających powyŜej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spoŜycia poza 
miejscem sprzedaŜy jak i w miejscu sprzedaŜy. 

Uchwałą Nr 43/2011 z dnia 9 czerwca 2011 r. Rada Miejska w Jastrowiu ustaliła 
liczbę punktów sprzedaŜy napojów alkoholowych zawierających powyŜej 4,5% alkoholu   
(z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spoŜycia poza miejscem sprzedaŜy na 50 punktów 
oraz w miejscu sprzedaŜy na 25 punktów, a takŜe określiła zasady usytuowania miejsc 
sprzedaŜy i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy i miasta Jastrowie. 

Projekt uchwały zakłada zmniejszenie liczby punktów sprzedaŜy napojów 
alkoholowych zawierających powyŜej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) do 45 punktów poza 
miejscem sprzedaŜy napojów alkoholowych i do 20 punktów w miejscu sprzedaŜy napojów 
alkoholowych, gdyŜ dotychczasowa praktyka związana w wydawaniem zezwoleń na sprzedaŜ 
napojów alkoholowych w obu grupach wskazuje, Ŝe obowiązujące limity były wykorzystane 
w granicach 50-70%. 

Zmniejszenie limitu punktów sprzedaŜy napojów alkoholowych zawierających 
powyŜej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) nie wpłynie na procedury związane  
z wydawaniem zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych poza miejscem sprzedaŜy jak  
i w miejscu sprzedaŜy. 

W tym stanie faktycznym i prawnym podjęcie przedkładanej uchwały znajduje pełne 
uzasadnienie. 
 


