
/PROJEKT/ 

 

UCHWAŁA NR .../.../2018  

RADY MIEJSKIEJ W KOCKU 

z dnia ….................. 2018 r. 

 

 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Kock miejsc sprzedaży 

i podawania napojów alkoholowych 
 

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

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.), 

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, z późn. zm.) Rada 

Miejska w Kocku uchwala, co następuje:  

 

§ 1. Ustala się terenie Gminy Kock maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych:  

1) do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo, przeznaczonych do spożycia poza 

miejscem sprzedaży na 27; 

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

przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na 27;  

3) powyżej 18% zawartości alkoholu, przeznaczonych do spożycia poza 

miejscem sprzedaży na 27;  

4) do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo, przeznaczonych do spożycia 

w miejscu sprzedaży na 10;  

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

przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na 10;  

6) powyżej 18% zawartości alkoholu, przeznaczonych do spożycia w miejscu 

sprzedaży na 10.  

 

§ 2. 1. Miejsca sprzedaży i podawania napojów alkoholowych mogą być usytuowane 

w odległości nie mniejszej niż 30 m od następujących obiektów: 

1) obiektów kultu religijnego; 

2) cmentarzy; 

3) szkół, przedszkoli; 

5) internatów; 

6) placówek opieki zdrowotnej; 

7) placówek kulturalnych;  

8) placówek pomocy społecznej; 

9) obiektów sportowych.  

2. Odległość określoną w ust. 1 mierzy się najkrótszą drogą dojścia, wytyczonymi 

ciągami pieszymi od wejścia do budynków, w których są usytuowane miejsca 

sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, do wejścia do budynków, w których 

są usytuowane obiekty wymienione w ust. 1. 



3. W przypadku, gdy obiekty wymienione w ust.1 są ogrodzone, odległość określoną 

w ust. 1 mierzy się najkrótszą drogą dojścia, wytyczonymi ciągami pieszymi od 

wejścia do budynków, w których są usytuowane miejsca sprzedaży i podawania 

napojów alkoholowych, do najbliższego punktu ogrodzenia nieruchomości, na której 

znajdują się obiekty o których mowa w ust. 1.  

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kock.  

 

§ 4. Tracą moc uchwały: 

1) uchwała Nr XXXVII/244/2001 Rady Miejskiej w Kocku z dnia 9 listopada 2001 

roku w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 

4,5% alkoholu przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, na terenie gminy 

Kock (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2001 r., Nr 97, poz. 1481); 

2) uchwała Nr XXXVII/246/2001 Rady Miejskiej w Kocku z dnia 9 listopada 2001 

roku w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie gminy Kock miejsc 

sprzedaży napojów alkoholowych oraz warunków sprzedaży tych napojów (Dz. Urz. 

Woj. Lubelskiego z 2001 r., Nr 97, poz. 1483); 

3) uchwała Nr XIII/71/03 Rady Miejskiej w Kocku  z dnia 30 października 2003 r. 

w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% 

alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, na terenie Gminy 

Kock (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2004 r., Nr 35, poz. 787). 

 

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Lubelskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Szanowni Państwo 
 

 

 

 

 

Proszę o zapoznanie się z treścią 

załączonego do niniejszego ogłoszenia projektu 

uchwały Rady Miejskiej w Kocku w sprawie 

ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na 

sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad 

usytuowania na terenie Gminy Kock miejsc 

sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, 

który będzie opiniowany podczas najbliższego 

Zebrania Wiejskiego. 

 

 

 

Burmistrz Miasta Kock 

/-/ Tomasz Futera 


