
 

 

UCHWAŁA NR XL/282/18 

RADY GMINY HYŻNE 

z dnia 25 maja 2018 r. 

w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  

na terenie Gminy Hyżne 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994) oraz art. 12 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. 

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.) po 

zasięgnięciu opinii jednostek pomocniczych gminy Rada Gminy Hyżne uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się dla Gminy Hyżne maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do 

spożycia poza miejscem sprzedaży dla następujących rodzajów napojów alkoholowych: 

1) do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo - 14 zezwoleń;  

2) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) - 8 zezwoleń;  

3) powyżej 18% zawartości alkoholu - 8 zezwoleń.  

2. Ustala się dla Gminy Hyżne maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do 

spożycia w miejscu sprzedaży dla następujących rodzajów napojów alkoholowych: 

1) do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo - 3 zezwolenia;  

2) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) - 3 zezwolenia;  

3) powyżej 18% zawartości alkoholu - 3 zezwolenia.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Hyżne. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr VII/48/03 Rady Gminy Hyżne z 25 czerwca 2003 r. w sprawie ustalenia dla 

terenu gminy Hyżne liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu 

/z wyjątkiem piwa/ przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży.  

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

Województwa Podkarpackiego. 

  

 

 Przewodniczący  

Rady Gminy Hyżne 

 

 

Bogusław Kotarba 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 12 czerwca 2018 r.

Poz. 2760



Uzasadnienie 

W związku z nowelizacją ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi rada 

gminy ustala, w drodze uchwały, maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na 

terenie gminy, odrębnie dla: 

1) poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych (piwo, wino, wódka); 

2) zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży; 

3) zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. 

Na terenie Gminy Hyżne w chwili obecnej ilość wydanych i ważnych zezwoleń wygląda następująco: 

·Piwo -15 zezwoleń (w tym 1 zezwolenie na sprzedaż na miejscu – bar); 

·Wino – 8 zezwoleń; 

·Wódka – 8 zezwoleń. 

Limit zezwoleń został ustalony na poziomie ilości wydanych zezwoleń. 

Jedynie w przypadku zezwoleń na sprzwedaż napojów alkoholowych w miejscu sprzedaży (bary) 

ustalono po trzy zezwolenia dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych, ponieważ na terenie 

Gminy Hyżne istnieje tylko jeden punkt sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia na miejscu i być 

może w przyszłości powstaną kolejne. Nie mniej jednak w porównaniu do dotychczas obowiązującej 

uchwały limit ten został zmniejszony z 6 zezwoleń na sprzedaż wina i wódki do 3 zezwoleń. 

Projekt uchwały wymagał zaopiniowania przez jednostki pomocnicze gminy. W związku z tym odbyły 

się zebrania wiejskie w każdym sołectwie, a uchwała została zaopiniowana pozytywnie. 
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