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UCHWAŁA NR XLVII/232/2018
RADY GMINY SADOWIE
z dnia 29 czerwca 2018 r.
w sprawie ustalenia na terenie Gminy Sadowie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów
zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem
sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 40 ust. 1 i art. 41ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 994), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 października
1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r.
poz. 487 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy
Sadowie:
1) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży dla poszczególnych rodzajów napojów
alkoholowych w wysokości - 47 zezwoleń, w tym:
- do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwo (A) - 17 zezwoleń,
- powyżej 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu ( z wyjątkiem piwa) (B) - 15 zezwoleń,
- powyżej 18 % zawartości alkoholu (C) - 15 zezwoleń.
2) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych
w wysokości 18 zezwoleń, w tym:
- do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwo (A) - 8 zezwoleń,
- powyżej 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu ( z wyjątkiem piwa) (B) - 5 zezwoleń,
- powyżej 18 % zawartości alkoholu (C) - 5 zezwoleń.
§ 2. 1. Dopuszcza się możliwość funkcjonowania tzw. "ogródków piwnych" na wolnym powietrzu ze
sprzedażą i podawaniem napojów alkoholowych zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa, które
mogą być usytuowane:
1) przy lokalach gastronomicznych,
2) przy sklepach.
2. Lokalizacja "ogródka piwnego" nie może stanowić przeszkody dla ruchu pieszych, zagrożenia dla
bezpieczeństwa ruchu drogowego, zagrożenia dla porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz zakłócać ciszy
i spokoju mieszkańców sąsiedniej posesji.
3. Sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych na wydzielonym placu - "ogródek piwny"
może być prowadzona pod warunkiem, że przedsiębiorca posiada zezwolenie na sprzedaż napojów
alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.
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§ 3. W przypadku wyczerpania limitów określonych w § 1, kolejne zezwolenia można wydawać po
zwolnieniu limitu wg kolejności wpływów wniosków.
§ 4. Wydane zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych na podstawie dotychczasowych
przepisów zachowują ważność do czasu ich wygaśnięcia.
§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXXVI/223/2014 Rady Gminy Sadowie z dnia 3 marca 2014 r. w sprawie
ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % zawartości 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 Gminy Sadowie.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sadowie.
§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz zostanie
podana do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Sadowie.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.
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