
 

 

UCHWAŁA NR XXXV/399/2018 

RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE 

z dnia 6 września 2018 r. 

w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta 

i Gminy Pleszew oraz zasad usytuowania na terenie Miasta i Gminy Pleszew miejsc sprzedaży 

i podawania napojów alkoholowych. 

Na podstawie art. 12 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2016 r., poz. 487 ze zm.) Rada Miejska w Pleszewie uchwala, co 

następuje: 

§ 1. 1. Ustanawia się maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż na terenie Miasta i Gminy Pleszew napojów 

alkoholowych zawierających: 

1) do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo w wysokości 115 zezwoleń, 

2) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) w wysokości 115 zezwoleń, 

3) powyżej 18% zawartości alkoholu w wysokości 115 zezwoleń. 

§ 2. 1. Ustanawia się maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż na terenie Miasta i Gminy Pleszew napojów 

alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży  zawierających: 

1) do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo w wysokości w wysokości 35 zezwoleń, 

2) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) w wysokości 35 zezwoleń, 

3) powyżej 18% zawartości alkoholu w wysokości 35 zezwoleń. 

§ 3. 1. Ustanawia się maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta 

i Gminy Pleszew przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży zawierających: 

1) do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo w wysokości 80 zezwoleń, 

2) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) w wysokości 80 zezwoleń, 

3) powyżej 18% zawartości alkoholu w wysokości 80 zezwoleń. 

§ 4. 1. Nie wydaje się zezwoleń na prowadzenie sprzedaży alkoholu przeznaczonych do spożycia na 

miejscu i poza miejscem sprzedaży dla punktów usytuowanych w odległości mniejszej niż 10 m od: 

1) szkół wszystkich typów oraz innych placówek oświatowo-wychowawczych, 

2) obiektów sakralnych. 

2. Przez odległość, o której mowa w ust.1 należy rozumieć odległość od wejścia do punktu sprzedaży 

napojów alkoholowych do drzwi wejściowych albo w przypadku terenu ogrodzonego do wejścia na teren 

należący do obiektów wskazanych w ust. 1. pkt 1-2 mierzona najkrótszą drogą wzdłuż osi ciągu 

komunikacyjnego. 
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§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew. 

§ 6. Tracą moc: 

1. Uchwała nr XXXVII/270/93 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 czerwca 1993 r. w sprawie zasad 

usytuowania na terenie Miasta i Gminy Pleszew miejsc sprzedaży napojów alkoholowych, 

2. Uchwała nr XL/289/93 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 września 1993 r. zmieniająca uchwałę nr 

XXXVII/270/93 Rady Miejskiej z dnia 18 czerwca 1993 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Miasta 

i Gminy Pleszew miejsc sprzedaży napojów alkoholowych, 

3. Uchwała nr XXXVII/289/93 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 czerwca 1993 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 i Gminy Pleszew, 

4. Uchwała nr XXXVII/295/2002 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 07 luty 2002 r. w sprawie określenia 

liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), dla terenu 

Miasta i Gminy Pleszew. 

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

Województwa Wielkopolskiego. 

 

Przewodniczący Rady  

(-) Olgierd Wajsnis  
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