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UCHWAŁA NR LI/355/2018
RADY MIEJSKIEJ W SIERADZU
z dnia 29 maja 2018 r.
w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ustalenia
zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Miasto
Sieradz
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i poz. 2232; z 2018 r. poz. 130) oraz art. 12 ust. 1, ust. 3 i ust. 6 ustawy z dnia
26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r.
poz. 487; z 2017 r. poz. 2245 i 2439; z 2018 r. poz. 310 i 650) po zasięgnięciu opinii dowódcy garnizonu
uchwala się co następuje:
§ 1. Ustala się na terenie gminy Miasto Sieradz:
1. Maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia
w miejscu sprzedaży w ilości 145, w tym:
1) do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo

- 60;

2) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa)

- 40;

3) powyżej 18% zawartości alkoholu

- 45.

2. Maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza
miejscem sprzedaży w ilości 330, w tym:
1) do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo

- 110;

2) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa)

- 110;

3) powyżej 18% zawartości alkoholu

- 110.

§ 2. 1. Ustala się, że miejsca sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Miasto
Sieradz nie mogą być usytuowane w odległości mniejszej niż 30 m od:
1) szkół, przedszkoli;
2) innych placówek oświatowo-wychowawczych;
3) kościołów.
2. Pomiaru odległości dokonuje się najkrótszą drogą wzdłuż osi ciągów komunikacyjnych dla ruchu
pieszych od głównych drzwi wejściowych do obiektów, o których mowa w ust. 1, do głównych drzwi
wejściowych miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Taką samą zasadę stosuje się do obiektów
ogrodzonych.
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§ 3. Ograniczenia odległości, o których mowa w § 2, nie dotyczą miejsc sprzedaży, podawania
i spożywania napojów alkoholowych podczas imprez masowych organizowanych na podstawie ustawy z dnia
20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych oraz imprez organizowanych przez gminę Miasto
Sieradz, jej jednostki organizacyjne lub inne jednostki samorządu terytorialnego, a także takich imprez, których
organizatorem jest jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sieradza.
§ 5. Traci moc Uchwała Nr IV/33/2002 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie:
sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Miasto Sieradz (Dz. U. Województwa Łódzkiego
Nr 32 z dnia 20 lutego 2003 r.).
§ 6. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie
po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.
2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miasta Sieradza i zamieszczenie jej treści na stronie internetowej Urzędu Miasta Sieradza.
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