
UCHWAŁA NR VIII/43/19
RADY GMINY W GIDLACH

z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/321/18 Rady Gminy w Gidlach z dnia 27 września 2018 roku 
w sprawie ustalenia na terenie Gminy Gidle maksymalnej liczby  zezwoleń na sprzdaż napojów 
alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów 

alkoholowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 12 ust. 1, 3, 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2018 r. poz. 2137, poz. 2244;  z 2019 r. poz. 141)  
uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XLIX/321/18 Rady Gminy w Gidlach z dnia 27 września 2018 r. w sprawie ustalenia na 
terenie Gminy Gidle maksymalnej liczby  zezwoleń na sprzdaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania 
na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych zmienia się § 1 który otrzymuje 
brzmienie: "§ 1.1.Ustala się na terenie Gminy Gidle liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na poszczególne rodzaje zezwoleń:

1) do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa w ilości 45 zezwoleń;

2) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) w ilości 45 zezwoleń;

3) powyżej 18% zawartości alkoholu w ilości 45 zezwoleń.

2. Ustala się na terenie Gminy Gidle liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych 
do spożycia w miejscu sprzedaży na poszczególne rodzaje zezwoleń:

1) do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa w ilości 30 zezwoleń;

2) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) w ilości 30 zezwoleń;

3) powyżej 18% zawartości alkoholu w ilości 30 zezwoleń".

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego.
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