
Uchwała Nr ………/………/……… 

Rady Miejskiej w Gołdapi 

z dnia ………………………. 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów 

alkoholowych na terenie Gminy Gołdap 

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) i art. 12 ust.  

1 i 3, ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2277, z późn. zm.), Rada Miejska w Gołdapi uchwala, 

co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr LX/391/2018 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 29 czerwca 2018 r.  

w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz 

zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy 

Gołdap (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2018 r. poz. 3309) w § 1 pkt 3 lit. a otrzymuje brzmienie:  

„a) Poza miejscem sprzedaży: 40” 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gołdapi. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

 

                                                                                             Przewodniczący Rady Miejskiej 

                                                                                                       Wojciech Hołdyński 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Uzasadnienie do UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI 

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

usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Gołdap. 

Obowiązująca obecnie Uchwała Nr LX/391/2018 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 29 czerwca 

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

usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Gołdap, ustaliła 

m.in. limit zezwoleń na poziomie: 

 

 zezwolenia na sprzedaż napojów 
alkoholowych przeznaczonych do 

spożycia poza miejscem sprzedaży 
(sklepy) 

Propozycja 
zmiany: 

 limit wykorzystane limit 

zawierających do 4,5% 
alkoholu oraz piwa 

50 40 - 

zawierających powyżej 
4,5% (za wyjątkiem piwa) do 
18% 

40 30 - 

zawierających powyżej 18% 
alkoholu 

30 30 40 

 

Projekt uchwały zakłada zwiększenie liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

zawierających powyżej 18% alkoholu. Ustalenie jej na proponowanym poziomie pozwoli na uwolnienie 

mechanizmów rynkowych dotyczących sprzedaży tego asortymentu. Taka decyzja pozwoli na 

ograniczenie innego problemu występującego na terenie gminy, tzw. „szarej strefy” handlu alkoholem, 

który funkcjonuje w związku z bliskością granicy i istniejących cen tego towaru po jej stronach. Poprzez 

legalną sprzedaż rozmiar szarej strefy zostanie ograniczony, co będzie miało swoje przełożenie na 

ewidencjonowanie sprzedaży oraz na wysokość odprowadzanych podatków przez przedsiębiorców. 

 

Należy pamiętać również, że przedsiębiorcy budują nowe, adaptują i modernizują stare obiekty, 

zatrudniają pracowników. Wzrost liczby placówek wiąże się z większą liczbą wnioskodawców 

ubiegających się o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, którzy chcą zapewnić pełny 

asortyment oferowanych produktów.  

 

Zwiększenie ilości zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia 

poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy Gołdap zawierających powyżej 18% alkoholu z 30 zezwoleń 

na 40 zezwoleń nie będzie stało w sprzeczności z zapisami ustawy o wychowaniu  

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Rada gminy ma – określoną prawem – swobodę  

w ustalaniu maksymalnej liczby zezwoleń, gdyż ustawodawca nie wskazał ani ich minimalnej, ani 

maksymalnej liczby. Rada gminy może więc zmniejszyć lub zwiększać liczby zezwoleń, które mogą być 

udzielane przez organ wykonawczy danej gminy (burmistrza).  

 

Proponowana w projekcie uchwały liczba zezwoleń nie stoi w sprzeczności z przyjętym Gminnym 

Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla 

Gminy Gołdap na rok 2020. 

 

Projekt przedmiotowej uchwały został przekazany do zaopiniowania przez jednostki pomocnicze, 

dowódcę 15 Gołdapskiego Pułku Przeciwlotniczego w Gołdapi, Społeczną Radę Gospodarczą przy 

Burmistrzu Gołdapi, Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w dniach 15-24 

stycznia 2020 zostały przeprowadzone konsultacje społeczne. 

Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie uchwały jest zasadne. 

 


