
UCHWAŁA NR XLV/860/2022 
Rady Miejskiej Władysławowa 

z dnia 30 marca 2022 r. 
 

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXX/479/2021 z dnia 24 lutego 2021 r w sprawie 
ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad 
usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów na terenie Gminy Władysławowo oraz 
ograniczenia sprzedaży napojów alkoholowych w godzinach nocnych. (Dz. Urz. Woj. 
Pomorskiego 2021.882 z dnia 05.03.2021 r.) 
 

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 (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) i art. 12 ust. 1 i 2 ustawy  
z dnia 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst 
jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz.1119 ze zm.), uchwala się, co następuje: 

 

§ 1 

W Uchwale Nr XXX/479/2021 z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby 
zezwoleń na sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych 
napojów na terenie Gminy Władysławowo oraz ograniczenia sprzedaży napojów alkoholowych w 
godzinach nocnych § 1 otrzymuje brzmienie: 

Ustala się na terenie Gminy Władysławowo maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych  

 

Typ sprzedaży 

Według rodzajów posiadanych zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych o zawartości alkoholu 

do 4,5% oraz piwo powyżej 4,5% do 18% 
(z wyjątkiem piwa) 

powyżej 18% 

w miejscu sprzedaży  300 125 110 

poza miejscem sprzedaży 113 103 103 

 

 

        § 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Władysławowa. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Pomorskiego. 

 
 
 
 
 
 
 

B.Jamros
nagłówkowa

B.Jamros
okrągła



 

Uzasadnienie: 

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości  
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Rada gminy ustala, w drodze uchwały, maksymalną liczbę 
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy (miasta), odrębnie dla: 
1) poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych, o których mowa w art. 18 ust. 3; 
2) zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu 
sprzedaży; 
3) zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem 
sprzedaży. 
Z wnioskiem o zmianę zapisów dotychczas obowiązującej uchwały, w części dotyczącej 
zmniejszenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych 
do spożycia poza miejscem sprzedaży, wystąpili m.in. członkowie Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Na podstawie przeprowadzonych analiz można 
bowiem stwierdzić, że obowiązująca do tej pory maksymalna liczna zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży znacznie 
przekraczała potrzeby lokalnego rynku. Dodatkowo turystyczny charakter miejscowości oraz 
prowadzenie tzw. „sezonowych” działalności gospodarczych prowadziło do niepożądanej 
tendencji polegającej na pozornej (kilkumiesięcznej)  likwidacji faktycznie istniejących punktów 
sprzedaży napojów alkoholowych. Zmniejszenie przedmiotowej maksymalnej liczby zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych będzie prowadziło do stabilizacji funkcjonującej na terenie 
Gminy struktury punktów sprzedaży napojów alkoholowych.  
  
Zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości  
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi rada gminy przed podjęciem uchwały, zasięga opinii jednostki 
pomocniczej gminy. W dniu 11 marca 2022 r. Zespół ds. działalności gospodarczej wystąpił  
do jednostek pomocniczych Gminy tj. 5 Osiedli i 7 Sołectw z prośbą o wyrażenie opinii m. in.  
na temat zapisów w projekcie uchwały dot. ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów na terenie Gminy 
Władysławowo. W terminie do 18.03.2022 r. opinie wyraziło 5 jednostek. Opinie pozytywne do 
przedstawionego projektu wyraziło: Sołectwo Jastrzębia Góra, Osiedle Hallerowo, Cetniewo oraz 
Śródmieście, natomiast opinie negatywną wyraziło Sołectwo Chałupy.  
 
Stosownie do treści art. 12 ust. 6 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu  
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w miejscowościach, w których rozmieszczone  
są jednostki wojskowe, liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych  
do spożycia poza miejscem jak i w miejscu sprzedaży oraz usytuowanie miejsc sprzedaży, 
podawania i spożywania napojów alkoholowych są ustalane po zasięgnięciu opinii właściwych 
dowódców garnizonów. W dniu 11.03.2022 r. Dowódca Garnizonu Władysławowo nie wniósł 
zastrzeżeń co do treści ww. projektu uchwały. 
Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości  
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi regulacje maksymalnej liczby zezwoleń uwzględniają 
postanowienia gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 
 
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w art. 1 nakłada na organy 
administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego obowiązki w zakresie realizacji 
zapisów ustawy. Zgodnie z treścią tego przepisu organy administracji rządowej i jednostek 
samorządu terytorialnego są obowiązane m. in. do podejmowania działań zmierzających  
do ograniczania spożycia napojów alkoholowych oraz zmiany struktury ich spożywania. 
Uwzględniając opisany obowiązek, ustalono maksymalną liczbę zezwoleń, odrębnie dla 



poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych, preferując napoje alkoholowe o niższej 
zawartości alkoholu i ograniczając liczbę zezwoleń o zawartości alkoholu powyżej 18%. Stąd 
największa liczba zezwoleń na sprzedaż alkoholu do 4,5% oraz piwa, a najmniejsza liczba 
zezwoleń na sprzedaż alkoholu powyżej 18%.. Dodatkowo obniżono maksymalna liczbę 
zezwoleń na sprzedaż wszystkich rodzajów napojów Alkoholowych przeznaczonych do spożycia 
poza miejscem sprzedaży.  
 
Zgodnie z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione. 
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