
 

UCHWAŁA Nr 758 

RADY MIASTA KONINA 

z dnia 27 czerwca 2018 roku 

 

w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży  

i w miejscu sprzedaży, ustalenia zasad usytuowania i wprowadzenia zakazu  

sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Konina. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, ze zm.), art. 12 ust. 1,2,3 

i 7 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487, ze zm.) - Rada Miasta Konina uchwala, 

co następuje: 

§ 1. 
 

1. Ustala się na terenie miasta Konina maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych: 
a) do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo w ilości 236, 

b) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) w ilości 188, 
c) powyżej 18% alkoholu w ilości 181. 

2. Ustala się na terenie miasta Konina maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży: 

a) do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo w ilości 157, 
b) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) w ilości 142, 

c) powyżej 18% alkoholu w ilości 144. 
3. Ustala się na terenie miasta Konina maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży: 

a) do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo w ilości 79, 
b) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) w ilości 46, 

c) powyżej 18% alkoholu w ilości 37. 
4. Wprowadza się stały zakaz sprzedaży (poza miejscem wskazanym w ustawie) napojów 

alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży 

w następujących miejscach: 
a) na terenie obiektów kultu religijnego (wymienionych w załączniku nr 1), 
b) na cmentarzach (wymienionych w załączniku nr1), 
c) na terenie obiektów sportowych (wymienionych w załączniku nr 2). 

d) w Noclegowni i Schronisku dla Bezdomnych PCK (wymieniony w załączniku nr 

1). 
5. Zakaz, o którym mowa w ust. 4 lit. c nie dotyczy jednorazowych imprez 

okolicznościowych. 
6. Punkt sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu oraz poza 

miejscem sprzedaży, nie może znajdować się w odległości mniejszej niż 50 m od obiektu 

chronionego tj. w miejscu wymienionym w art. 14 ust. 1-5 ustawy o wychowaniu w 

trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz zapisów zawartych w § 1 ust. 4 

niniejszej uchwały.  
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7. Odległość mierzy się najkrótszą drogą dojścia od wejścia do punktu sprzedaży napojów 

alkoholowych, do wejścia na teren obiektu chronionego, z uwzględnieniem ciągów dla 

pieszych. 
 

§ 2. 

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem 

sprzedaży lub w miejscu sprzedaży wydane przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, 

obowiązują do końca okresu, na jaki zostały wydane. 

 

    § 3. 

Tracą moc: 

1. Uchwała Nr 497 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie określenia liczby 

punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z 

wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie miasta 

Konina. 

2. Uchwała Nr 381 Rady Miasta Konina z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zmiany 

uchwały Nr 497 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia liczby 

punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu 

(z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie 

miasta Konina. 

3. Uchwała Nr 646 Rady Miasta Konina z dnia 23 listopada 2001 r. w sprawie określenia 

liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z 

wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie miasta 

Konina. 

4. Uchwała Nr 755 Rady Miasta Konina z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie określenia zasad 

usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta 

Konina. 

5. Uchwała Nr 756 Rady Miasta Konina z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia 

zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Konina. 

 

§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina. 

 

§ 5. 

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego. 

 

 

Przewodniczący 

Rady Miasta Konina 

 

/-/Wiesław Steinke 
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UZASADNIENIE 

do Uchwały Nr 758 

Rady Miasta Konina 

z dnia 27 czerwca 2018 roku 

 

w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży, ustalenia 

zasad usytuowania i wprowadzenia zakazu sprzedaży i podawania napojów 

alkoholowych na terenie miasta Konina. 

 

  Nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 

z dnia 26 października 1982 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 487, ze zm.) obowiązuje od 9 marca 

2018 r. i nakłada obowiązek na Radę Miasta Konina, w terminie 6 miesięcy od wejścia w 

życie nowelizacji, podjęcie nowych uchwał określających maksymalną liczbę zezwoleń na 

sprzedaż alkoholu na terenie miasta Konina oraz zasad usytuowania na terenie miasta miejsc 

sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. 

 Zgodnie z art. 12 ust. 1 i 2 ustawy rada gminy ustala liczbę punktów sprzedaży napojów 

alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży. 

Dotychczas była limitowana liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych, po zmianie 

ma być limitowana liczba zezwoleń na sprzedaż alkoholu dla każdego rodzaju alkoholu. Limit 

zezwoleń obejmuje również zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% 

alkoholu oraz piwa, które do tej pory nie wchodziły w limit.  

 Ponadto na podstawie art.12 ust.3 ww. ustawy rada gminy ma obowiązek podjąć 

uchwałę w sprawie określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów 

alkoholowych od tzw. miejsc chronionych. 

 Dodatkowo, na podstawie art.12 ust.6 ww. ustawy rada gminy może wprowadzić zakaz 

sprzedaży alkoholu w określonych miejscach. Ustawa precyzuje te miejsca, katalog ten nie 

jest pełny i nie wyczerpuje zarówno wymogów bezpieczeństwa, porządku i oczekiwań 

mieszkańców. Wymienione w uchwale miejsca spełniają funkcje społeczne, a ich realizacja 

mogłaby być naruszona, bądź zakłócona przez spożywanie alkoholu. 

 Uchwała dostosowuje przepisy do obowiązującej nowelizacji ustawy o wychowaniu 

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz.310). 

 

 

         Przewodniczący 

                Rady Miasta Konina 

 

         /-/ Wiesław Steinke 

 

 

 

 

 


