
PROJEKT 

UCHWAŁA Nr ……./III/2018 

RADY GMINY ŻABIA WOLA 

z dnia …. grudnia 2018 r. 

 

w sprawie zmiany uchwały Nr 49/XXXVII/2018 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 25 września 

2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,  

zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych przeznaczonych  

do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży na terenie gminy Żabia Wola 

 

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

(t. j. Dz. U. z 2018 r. poz.994 ze zm) oraz art. 12 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 Gminy  

Żabia Wola uchwala, co następuje: 

 

§ 1. W uchwale Nr 49/XXXVII/2018 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 25 września 2018 r.  

w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,  

zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia 

poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży na terenie gminy Żabia Wola wprowadza  

się następujące zmiany: 

1) w § 2. uchwały dodaje się ust. 6 w brzmieniu: "Ustala się na terenie gminy Żabia Wola 

maksymalną liczbę 410 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych  

do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży."; 

2) w § 3. skreśla się ust. 3 

3) § 3. ust. 4 otrzymuje brzmienie: "Miejsca publiczne, w których można podawać alkohol  

na podstawie zezwolenia jednorazowego: Dom Kultury w Żabiej Woli, teren jednostki OSP 

Żelechów i OSP Skuły". 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żabia Wola. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego. 

 

 



PROJEKT 

UZASADNIENIE 

W uchwale Nr 49/XXXVII/2018 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 25 września 2018 r.  

w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zasad 

usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia  

poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży na terenie gminy Żabia Wola znajdują się zapisy 

stanowiące powtórzenie przepisów zawartych w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu 

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 487 ze zm.). Z uwagi  

na fakt, że przedmiotowe kwestie reguluje akt prawny wyższego rzędu zasadne jest wykreślenie 

zapisów z uchwały Rady Gminy. 

Wskazanie w uchwale miejsc publicznych, w których można podawać alkohol  

na podstawie zezwolenia jednorazowego tj. Dom Kultury w Żabiej Woli, teren jednostki OSP 

Żelechów i OSP Skuły, nastąpiło w wyniku uwzględnienia przez Radę Gminy wniosku Wójta Gminy 

Żabia Wola w tym zakresie. Dodanie w § 2. uchwały dodatkowego zapisu określającego maksymalną 

liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu 

sprzedaży i poza miejscem sprzedaży będzie miało pozytywny wpływ na czytelność uchwały. 


