Projekt
z dnia 9 maja 2018 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY W GĄSAWIE
z dnia .................... 2018 r.
w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad
usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Gąsawa.
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 2017 r. poz. 1875 i poz. 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) oraz art. 12 ust. 1 - 4 ustawy z dnia
26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r.
poz. 487 z późn. zm.1)) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się na terenie Gminy Gąsawa maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:
1) zawierających do 4,5% alkoholu i piwa przeznaczonych do spożycia:
a) poza miejscem sprzedaży: 32,
b) w miejscu sprzedaży: 50;
2) zawierających powyżej 4,5% alkoholu (za wyjątkiem piwa) do 18% przeznaczonych do spożycia:
a) poza miejscem sprzedaży: 26,
b) w miejscu sprzedaży: 22;
3) zawierających powyżej 18% alkoholu przeznaczonych do spożycia:
a) poza miejscem sprzedaży: 27,
b) w miejscu sprzedaży: 20.
§ 2. 1. Miejsca sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Gąsawa nie mogą być
usytuowane na terenie:
1) obiektów sportowych:
a) hala sportowa przy ul. Leszka Białego 6 w Gąsawie,
b) teren boiska do hokeja ze sztuczną trawą i teren orlika lekkoatletycznego na Stadionie Gminnym im.
Leszka Białego przy ul. Sportowej w Gąsawie;
2) kościołów i cmentarzy;
3) zakładów opieki zdrowotnej.
2. Miejsca sprzedaży i podawania napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu
(z wyjątkiem piwa) nie mogą być usytuowane w odległości mniejszej niż 20 metrów od granicy obiektów
wymienionych w ust. 1 pkt 1 - 3.
3. Miejsca sprzedaży i podawania napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu
(z wyjątkiem piwa) nie mogą być usytuowane w odległości mniejszej niż 30 metrów od granicy obiektów
wymienionych w art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, tj. szkół oraz innych zakładów i placówek oświatowo-wychowawczych,
opiekuńczych i domów studenckich.
1) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone zostały w Dz. U. z 2015 r. poz. 1893, z 2017 r. poz. 2245 i
poz. 2439 oraz z 2018 r. poz. 310 i poz. 650.
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4. Odległość określoną w ust. 2 i 3 mierzy się od wejścia lub wyjścia z obiektu chronionego do wejścia do
punktu sprzedaży lub podawania napojów alkoholowych, najkrótszą drogą, którą możliwe jest dotarcie do celu.
§ 3. Traci moc uchwała nr XIX/178/2016 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie
ustalenia dla terenu Gminy Gąsawa liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu
(z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz
zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunki sprzedaży tych napojów (Dz. Urz. Woj.
Kuj.- Pom. poz. 2700).
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gąsawa.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
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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 maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
Dotychczasowe uchwały zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych uchwał, 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 maksymalnej liczby zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
na terenie Gminy Gąsawa. Ilość zezwoleń, zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, została określona odrębnie dla poszczególnych
rodzajów zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza
miejscem sprzedaży. Proponowane ilości zezwoleń są optymalne dla zapewnienia zasady równości wobec prawa
zarówno podmiotów wykonujących działalność gospodarczą, jak i tych, które zamierzają tę działalność podjąć w
przyszłości.
Stosownie do art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi rada gminy przed podjęciem niniejszej uchwały zasięga opinii jednostki
pomocniczej gminy.
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