
UCHWAŁA NR XXXIX/401/2021 
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE 

z dnia 2 września 2021 r. 

w sprawie ustalenia na terenie Gminy Miasto Augustów maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż 
i podawanie napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz 
w miejscu sprzedaży, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) art. 12 ust. 1, ust. 3 ustawy z dnia 26 października 
1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1119) Rada 
Miejska w Augustowie uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się dla Gminy Miasto Augustów maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży: 

a) zawierających do 4,5% alkoholu oraz na piwo -  90 

b) zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – 75 

c) zawierających powyżej 18% alkoholu – 75 

§ 2. Ustala się dla Gminy Miasto Augustów maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży: 

a) zawierających do 4,5% alkoholu oraz na piwo -  130 

b) zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – 80 

c) zawierających powyżej 18% alkoholu – 80 

§ 3. Punkty sprzedaży napojów alkoholowych oraz punkty sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 
powinny być usytuowane w odległości: 

a) nie mniejszej niż 50 m od szkół, 

b) nie mniejszej niż 30 m od żłobków, przedszkoli, obiektów sakralnych oraz dworców kolejowych 
i autobusowych 

§ 4. 1. Odległości, o których mowa w § 3 pkt a i b mierzy się wzdłuż osi ogólnodostępnych dróg 
z uwzględnieniem zasad ruchu drogowego od drzwi głównych, wejściowych obiektów chronionych do drzwi 
wejściowych punktu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Mierzenie winno nastąpić drogą 
(chodnikiem) jaką by pokonał pieszy. 

2. Przez ogólnodostępną drogę rozumie się: drogę publiczną, wewnętrzną lub inny dostępny ciąg 
komunikacyjny możliwy do przebycia bez napotkania przeszkód i narażenie się na naruszenie prawa. 

§ 5. Tracą moc uchwały: 

1) Uchwała Nr XLVIII/470/18 z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Miasto Augustów 
maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych przeznaczonych do 
spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży, zasad usytuowania miejsc sprzedaży 
i podawania napojów alkoholowych oraz odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych 
w miejscach publicznych. 

2) Uchwała Nr XLIX/490/18 z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/470/18 Rady 
Miejskiej w Augustowie z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Miasto Augustów 
maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych przeznaczonych do 
spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży, zasad usytuowania miejsc sprzedaży 
i podawania napojów alkoholowych oraz odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych 
w miejscach publicznych. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa. 
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§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podlaskiego. 

 

   

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Augustowie 

 
 

Alicja Dobrowolska 
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