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w sprawie ustanowienia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 
na terenie gminy Opoczno 

N a podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 944 ze zm.) w związku z art. 12 ust. 1 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.) Rada Miejska w Opocznie uchwala, co następuje: 

§ 1.1. Ustala się na terenie gminy Opoczno maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż 
poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych: 

1) do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwo - 145; 
2) powyżej 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) - 145; 
3) powyżej 18% zawartości alkoholu- 145. 

2. Ustala się na terenie gminy Opoczno maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży- 150. 

3. Ustala się na terenie gminy Opoczno maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży - 285. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna. 

§ 3. Traci moc Uchwała Nr I/3/98 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 3 lutego 1998 roku 
w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu 
(z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz Uchwała 
Nr XXXIV/165/01 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie 
ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% 
alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży. 

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

KIEROWNIK, ZESPOŁU 

mgr E.2{rzys;;tofik 

Przewodniczqcy 
Rady Miejskiej w Opocznie 

1Vieslaw Wołkiewicz 



UZASADNIENIE do Projektu Uchwały 

W dniu 1 O stycznia 2018 roku Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz o bezpieczeństwie imprez masowych 
(Dz.U. z 2018 r. poz. 31 O). Znowelizowana ustawa weszła w życie z dniem 9 marca 2018 roku. 
Powyższe wiąże się z koniecznością podjęcia przez Radę Miejską w Opocznie nowej uchwały 
w sprawie ustanowienia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na 
terenie Gminy Opoczno. 

Obecnie na terenie Gminy Opoczno ustalona jest liczba 95 punktów sprzedaży napojów 
alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do 
spożycia poza miejscem sprzedaży oraz liczbę 50 punktów sprzedaży napojów zawierających 
powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży. 

Zgodnie z art.12. ust.5 znowelizowanej ustawy, przed podjęciem powyższych uchwał 
Rada Miejska zasięga opinii jednostek pomocniczych gminy. W tym zakresie zostały 

przeprowadzone konsultacje społeczne zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Opocznie Nr 
XL/399/2014 z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji 
Społecznych. 


