
 

Uchwały Nr XXXI/227/09 

Rady Miejskiej w Drezdenku 

z dnia 29 stycznia 2009 roku 

 

w sprawie: ustalenia na terenie miasta i gminy Drezdenko limitu liczby punktów sprzedaży 

napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) 

przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. 

U. z 2001r. Nr 142, poz. 1951 z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 

1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007r. Nr 70, 

poz. 473 z późn. zm.)  

 

odstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity z 2007r. Nr 70, poz. 473, z późn.zm) uchwala 

się, co następuje: 

 

 

 

§ 1. Ustala się dla Miasta i Gminy Drezdenko 100 punktów sprzedaży napojów alkoholowych 

powyżej 4,5% (z wyjątkiem piwa) z tego do spożycia poza miejscem sprzedaży 70 punktów oraz 

w miejscu sprzedaży 30 punktów.  

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy. 

 

§ 3. Traci moc uchwała nr XXX/230/04 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 30 listopada 2004 r. 

w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 

4,5% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem 

sprzedaży jaki i w miejscu sprzedaży.  

 

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

Województwa Lubuskiego.  

 

 

 

 

  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

/-/ Jerzy Skrzypczyński 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

 

Na podstawie art. 12. ust.1  ustawy z dnia  26 października 1982 roku o wychowaniu w 

trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Rada gminy ustala, w drodze uchwały, dla terenu 

gminy (miasta)  liczbę punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z 

wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu 

sprzedaży. 

Obecnie obowiązuje uchwała nr XXX/230/04 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 30 listopada 

2004 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających 

powyżej 4,5% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza 

miejscem sprzedaży jaki i w miejscu sprzedaży. Rada ustaliła limit punktów  sprzedaży napojów  

alkoholowych przeznaczonych do spożycia : poza miejscem sprzedaży – 100 punktów a w 

miejscu sprzedaży 40 punktów. Biorąc pod uwagę zmniejszenie się ilości punktów sprzedaży 

napojów alkoholowych według stanu w dniu 31.12.2008r proponuję ustalić  dla Miasta i Gminy 

Drezdenko 100 punktów sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 4,5% (z wyjątkiem piwa) z 

tego do spożycia poza miejscem sprzedaży 70 punktów oraz w miejscu sprzedaży 30 punktów.  

 

 

 

 

 

 


