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UCHWAŁA NR LII/332/2018
RADY MIEJSKIEJ W STĄPORKOWIE
z dnia 25 maja 2018 r.
w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad
usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych dla terenu gminy Stąporków
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.), art. 12 ust. 1, 3, 5 i 7 ustawy z dnia
26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2016 r.
poz. 487 ze zm.), art. 4 ust. 1 oraz art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) Rada Miejska
w Stąporkowie uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się dla terenu Gminy Stąporków maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży:
1) do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo – w wysokości 17;
2) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) – w wysokości 10;
3) powyżej 18% zawartości alkoholu – w wysokości 12.
2. Ustala się dla terenu Gminy Stąporków maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży:
1) do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo – w wysokości 65;
2) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) – w wysokości 59;
3) powyżej 18% zawartości alkoholu – w wysokości 55.
§ 2. Ustala się dla terenu Gminy Stąporków następujące zasady usytuowania miejsc sprzedaży i podawania
napojów alkoholowych.
1) Sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych może odbywać się w punktach sprzedaży zlokalizowanych
w odległości co najmniej 50 m od następujących obiektów chronionych: przedszkoli, szkół wszystkich
typów i innych placówek oświatowo – wychowawczych, domów pomocy społecznej, kościołów, obiektów
sportowych, zakładów opieki zdrowotnej, kąpielisk oraz zalewów.
2) Pomiaru odległości dokonuje się najkrótszą drogą (zgodną z zasadami ruchu drogowego) wzdłuż ciągów
komunikacyjnych od drzwi wejściowych obiektów chronionych do drzwi wejściowych miejsc sprzedaży
lub podawania napojów alkoholowych lub do lustra wody dla kąpielisk i zalewów. W przypadku, gdy
obiekty chronione są ogrodzone, pomiaru odległości dokonuje się najkrótszą drogą wzdłuż ciągów
komunikacyjnych od bramy wejściowej na teren posesji tych obiektów do drzwi wejściowych miejsc
sprzedaży lub podawania napojów alkoholowych.
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3) Dopuszcza się, po spełnieniu wymogów określonych innymi przepisami prawa, sprzedaż napojów
alkoholowych w ogródkach gastronomicznych.
§ 3. Tracą moc uchwały:
1) uchwała nr XLV/295/2009 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia
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
miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy Stąporków;
2) uchwała nr VI/27/2007 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 15 lutego 2007 r. w sprawie zasad
usytuowania na terenie miasta i gminy Stąporków miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych;
3) uchwała Nr XI/60/2007 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 10 sierpnia w sprawie zmiany uchwały Nr
VI/27/2007 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 15 lutego 2007 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie
miasta i gminy Stąporków miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych;
4) uchwała Nr LI/355/2010 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie funkcjonowania
tzw. „ogródków piwnych’’ na terenie miasta i gminy Stąporków.
§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Stąporkowa.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Świętokrzyskiego.
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