UCHWAŁA NR 457/XLVI/2018
RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE
z dnia 28 czerwca 2018 r.
w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych na terenie gminy Śrem
Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U.
z 2016 r., poz. 487, z 2017 r., poz. 2245 i 2439 oraz z 2018 r., poz. 310,
poz.650) Rada Miejska w Śremie uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się na terenie gminy Śrem maksymalną liczbę zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych, łącznie z zezwoleniami pozostającymi
w obrocie prawnym:
1) do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo - 180 zezwoleń;
2) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa)
- 180 zezwoleń;
3) powyżej 18% zawartości alkoholu - 180 zezwoleń.
§ 2. W ramach liczby zezwoleń określonych w § 1, liczba zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu
sprzedaży, łącznie z zezwoleniami pozostającymi w obrocie prawnym,
wynosi:
1) do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo - do70 zezwoleń;
2) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa)
- do 70 zezwoleń;
3) powyżej 18% zawartości alkoholu do 70 zezwoleń.
§ 3. W ramach liczby zezwoleń określonych w §1, liczba zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza
miejscem sprzedaży, łącznie z zezwoleniami pozostającymi w obrocie
prawnym wynosi:
1) do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo - do 110 zezwoleń;
2) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa)
- do 110 zezwoleń;
3) powyżej 18% zawartości alkoholu - do 110 zezwoleń.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Śremu.
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca Rady
Katarzyna Sarnowska
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Uzasadnienie
UCHWAŁY NR 457/XLVI/2018
RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE
z dnia 28 czerwca 2018 r.
w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych na terenie gminy Śrem

Zgodnie z upoważnieniem zawartym w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia
26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r., poz. 487, z 2017 r., poz. 2245 i 2439 oraz
z 2018 r., poz. 310, poz. 650) Rada Miejska w Śremie podejmuje uchwałę
w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży
na terenie gminy Śrem oraz ustalenia liczby dla poszczególnych typów
zezwoleń tj. do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo, powyżej 4,5%
do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz powyżej 18%
zawartości alkoholu.
Do dnia podjęcia niniejszej uchwały obowiązywały limity dla punktów
sprzedaży napojów alkoholowych, w naszej gminie wynosiły: 110 dla
sprzedaży detalicznej (spożycie poza miejscem sprzedaży), 70 dla sprzedaży
gastronomicznej (spożycie w miejscu sprzedaży).
Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r., o zmianie ustawy
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy
o bezpieczeństwie imprez masowych ( Dz. U. z 2018 r., poz. 310) do dnia
wejścia w życie uchwały, zachowuje moc uchwała Nr 202/XXVII/04 Rady
Miejskiej w Śremie z dnia 29 czerwca 2004 r., w sprawie ustalenia dla terenu
gminy Śrem liczby punktów sprzedaży napojów 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
Śrem miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych (Dz. Urz. Woj.
Wielk. z 2012 r., poz. 3017).
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez 29 jednostek
pomocniczych gminy Śrem, negatywnie przez 2, nie uzyskano opinii od 2,
a także pozytywnie przez Dowódcę Garnizonu Jednostki Wojskowej
w Śremie.
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Wobec powyższego podjęcie uchwały należy uznać za uzasadnione.
Przewodnicząca Rady
Katarzyna Sarnowska
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