
Projekt

z dnia  17 maja 2018 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA
RADY GMINY POCZESNA

z dnia .................... 2018 r.

w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy 
Poczesna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2017r. poz. 1875 z późn. zm.), oraz art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.)

Rada Gminy Poczesna uchwala:

§ 1. 1. Ustala się na terenie Gminy Poczesna zasady usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów 
alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży.

2. Punkty sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży nie mogą 
być usytuowane w odległości mniejszej niż 50 metrów, a  punkty sprzedaży napojów alkoholowych 
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży nie mogą być usytuowane w odległości mniejszej niż 
30 metrów od:
1) szkół, przedszkoli, żłobków oraz innych placówek oświatowo - wychowawczych;

2) ogólnodostępnych, zorganizowanych i ogrodzonych placów zabaw dla dzieci;

3) gminnego ośrodka kultury;

4) obiektów sportowych;

5) obiektów kultu religijnego.

3. Pomiaru odległości dokonuje się:

1) najkrótszą drogą wzdłuż osi ciągów komunikacyjnych dla ruchu pieszych od głównych drzwi wejściowych 
do obiektów wymienionych w ust. 2 do głównych drzwi wejściowych miejsc sprzedaży napojów 
alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży
z zastrzeżeniem pkt 2;

2) w przypadku, gdy obiekty wymienione w § 1 są ogrodzone, pomiaru odległości dokonuje się najkrótszą 
drogą wzdłuż ciągów komunikacyjnych dla ruchu pieszych od głównej bramy wejściowej na teren posesji 
tych obiektów, do głównych drzwi wejściowych miejsc sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych 
do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży;

3) przez "ciąg komunikacyjny" należy rozumieć dystans, jaki należy pokonać od wyjścia z terenu punktu 
sprzedaży alkoholu do wejścia na teren obiektu chronionego, bez napotykania przeszkód
i narażania się na naruszenie prawa.

§ 2. Traci moc uchwała Nr 148/XXIII/97 Rady Gminy w Poczesna z dnia 25 marca 1997r. w sprawie 
określenia zasad wydawania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poczesna.
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§ 4. Uchwała  wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego.
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UZASADNIENIE

W dniu 9 marca 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 310), na mocy
której rada gminy ma obowiązek ustalić w drodze uchwały zasady usytuowania na terenie gminy miejsc
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Dotychczasowa uchwała zachowuje moc do dnia wejścia
w życie nowej uchwały, nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ww.
ustawy.

W związku z powyższym przygotowano projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania na
terenie gminy Poczesna miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Obiekty wskazane
w projekcie uchwały są miejscami przebywania osób nieletnich, kultu religijnego lub pamięci osób
zmarłych i w związku z tym w ich najbliższej okolicy nie powinny znajdować się punkty sprzedaży
napojów alkoholowych. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi najbliższa okolica punktu sprzedaży
napojów alkoholowych oznacza obszar mierzony od granicy obiektu, zamknięty trwałą przeszkodą
o charakterze faktycznym, taką jak krawędź jezdni, zabudowa, która ze względu na swój charakter
uniemożliwia dostęp oraz kontakt wzrokowy i głosowy, mur bez przejść oraz ciek wodny bez bliskich
przepraw. Wymogi usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia
w miejscu sprzedaży wyłącznie w placówkach gastronomicznych a przeznaczonych do spożycia poza
miejscem sprzedaży wyłącznie w placówkach handlowych i dodatkowo w odrębnych pomieszczeniach
ma na celu wyeliminowanie sytuacji, w których dochodziłoby do zalegalizowania spożywania alkoholu
w sklepach.

Stosownie do art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi projekt uchwały został zaopiniowany przez jednostki pomocnicze
gminy Poczesna.
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