
7. Czy rada gminy, która posiada już uchwałę odnoszącą się do limitów punktów 

sprzedaży, musi uchwalić nową, na gruncie nowych przepisów? 

Dotychczasowe uchwały rad gmin, które wprowadzały limity liczby punktów sprzedaży, 

oparte były na podstawie art. 12 ust. 1 i 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi w dotychczasowym brzmieniu, tymczasem ust. 2 tego przepisu po wejściu w życie 

nowelizacji nie przyznaje już upoważnienia dla gminy do wydania uchwały. Z tego względu konieczne 

będzie nowej, na podstawie art. 12 ust. 1 i 3. Dodatkowo należy zauważyć, że w ustawie zastąpiono 

używane w art. 12 ust. 1 słowo „limit” sformułowaniem „maksymalna liczba”.  

 Kolejną kwestią, na którą należy zwrócić uwagę, są same limity. Należy stwierdzić, że 

nowelizacja wprowadzi wymóg określenia: 

1. maksymalnej ilości zezwoleń dla napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz dla 

piwa,  

2. maksymalnej ilości zezwoleń dla napojów alkoholowych zawierających od 4,5% do 18% (za 

wyjątkiem piwa), 

3. maksymalnej ilości zezwoleń dla napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu, 

A następnie: 

4. maksymalnej ilości zezwoleń dla napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu 

sprzedaży, 

5. maksymalnej ilości zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza 

miejscem sprzedaży. 

Nie ulega natomiast wątpliwości, że punkty 1-3 (np. 1. – 20, 2. – 20, 3. – 20 tj. w sumie - 60) 

muszą znaleźć się w puli określonej w punktach 4-5 (np. 4. – 30, 5. 30 tj. w sumie te same 60). 

Dotychczasowe przepisy uprawniały do ustalenia liczby punktów sprzedaży dla napojów 

alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu, czyli jedynie dla powyższych punktów 2 i 3 łącznie. 

Nowe brzmienie art. 12 ustawy o wychowaniu w trzeźwości nakłada na radę gminy obowiązek 

uchwalenia odrębnego limitu dla każdego rodzaju napojów alkoholowych. Należy zatem podkreślić, że 

nowe limity odnosić powinny odnosić się do liczby zezwoleń, nie zaś do liczby punktów sprzedaży. 

Ponadto należy wskazać, że zgodnie z art. 4 ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w 

trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych 

dotychczasowe uchwały rad gmin wydane na podstawie art. 12 ust. 1 i 2 ustawy, o której mowa w art. 

1, zachowują moc do dnia wejścia w życie uchwał wydanych na podstawie art. 12 ust. 1 i 3 ustawy, o 

której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez okres 6 

miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Przepis ten wprost nakłada na gminy obowiązek 

uchwalenia nowych uchwał. Zgodnie z nim również dotychczasowe uchwały stracą moc.  


