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Sz.P.

Edward Paciorek 

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Zdzieszowicach

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz.U. z 2018r. poz. 994 ze zmianami) przedkładam pod obrady Rady 

Miejskiej w Zdzieszowicach dwa projekty uchwał wraz z uzasadnieniem:

-  projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy 

Zdzieszowice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych;

-  projekt uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych na terenie gminy Zdzieszowice, f

Zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w 

trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2016r. poz. 487 ze zmianami), 

rada gminy przed podjęciem wyżej wymienionych uchwał zasięga opinii jednostek 

pomocniczych gminy. W dniach od 9 do 19 lipca 2018r. odbyły się Zebrania Wiejskie 

i Ogólne Zebrania Mieszkańców. Wszystkie jednostki pomocnicze podjęły uchwały 

pozytywnie opiniujące przedkładane Radzie Miejskiej w Zdzieszowicach projekty 

uchwał.

Załączniki:

1. Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Zdzieszowice miejsc 

sprzedaży i podawania napojów alkoholowych;

2. Projekt uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych na terenie gminy Zdzieszowice.

Otrzymują:

1J  Adresat
/

2. a/a



Projekt
Projekt uchwały nie budzi 
zastrzeżeń pod względem

z dnia 18 czerwca 2018 r. 
Zatwierdzony przez..........

ElżbieknMikitów-pa

UCHWAŁA N R ....................
RADY MIEJSKIEJ W ZDZIESZOWICACH

z dnia 2018 r.

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

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. 
poz. 994 i 1000) oraz art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2016 r. poz. 487, z 2017 r. poz. 2245 i 2439 oraz z 2018 r. 
poz. 310 i 650) po zasięgnięciu opinii jednostek pomocniczych, Rada Miejska w Zdzieszowicach uchwala, co 
następuje:

§ 1.1. Nie wydaje się zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dla punktów sprzedaży usytuowanych:

1) bliżej niż 50 metrów od placówek wychowawczych, opiekuńczych, oświatowych, kościołów, placówek opieki
społecznej, z wyjątkiem już istniejących,

2) na targowiskach.

2. Pomiarów odległości dokonuje się najkrótszą drogą wzdłuż osi ciągów komunikacyjnych od głównego 
wejścia do placówki handlowej do głównego wejścia do obiektów wymienionych w § 1 ust. 1 pkt 1.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdzieszowic.

§3. Traci moc uchwała Nr XLIII/322/09 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 24 listopada 2009 r. 
w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Zdzieszowice miejsc sprzedaży napojów alkoholowych 
(Dz. Urz. Woj. Op. z 2010 r. Nr 16, poz. 244).

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

Id: FD35464A-67B5-45FD-946F-D2E252279A51. Projekt Strona 1



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 oraz ustawy o bezpieczeństwie 
imprez masowych (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. 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, tj. do 
dnia 7 września 2018 r.

Dotychczasowe zasady usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych określa 
uchwała Nr XLIII/322/09 Rady Miejskiej w  Zdzieszowicach z dnia 24 listopada 2009 r. w  
sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Zdzieszowice miejsc sprzedaży napojów 
alkoholowych (Dz. Urz. Woj. Op. z 2010 r. Nr 16, poz. 244). Zapisy przedmiotowej uchwały nie 
budzą wątpliwości interpretacyjnych w  praktyce. W związku z powyższym w przedłożonym 
projekcie uchwały nie dokonano zmian w  treści dotychczas obowiązującej uchwały.

Zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i 
przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 ze zmianami), rada gminy przed 
podjęciem niniejszej uchwały zasięga opinii jednostki pomocniczej gminy.



Projekt
Projekt uchwały nie budzi 
zastrzeżeń pod względem 

formalno-prawnym
z dnia 18 czerwca 2018 r. 
Zatwierdzony przez..........

UCHWAŁA N R ....................
RADY MIEJSKIEJ W ZDZIESZOWICACH

z dnia 2018 r.

w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy
Zdzieszowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. 
poz. 994 i 1000) oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2016 r. poz. 487, z 2017 r. poz. 2245 i 2439 oraz z 2018 r. 
poz. 310 i 650) po zasięgnięciu opinii jednostek pomocniczych, Rada Miejska w Zdzieszowicach uchwala, co 
następuje:

§ 1. Ustala się maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% zawartości alkoholu 
oraz na piwo, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na 40.

§2. Ustala się maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% 
zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na 35.

§3. Ustala się maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% zawartości 
alkoholu, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na 35.

§ 4. Ustala się maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% zawartości alkoholu 
oraz na piwo, przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na 35.

§5. Ustala się maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% 
zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na 30.

§6. Ustala się maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% zawartości 
alkoholu, przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na 30.

§7. Traci moc uchwała Nr III/9/06 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 13 grudnia 2006 r. w sprawie 
ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem 
piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Miasta i Gminy Zdzieszowice (Dz. Urz. 
Woj. Op. z 2007 r. Nr 3 poz. 69).

§ 8. Traci moc uchwała Nr XVII/139/2012 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 stycznia 2012 r. 
w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z 
wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie miasta i gminy Zdzieszowice (Dz. 
Urz. Woj. Op. z 2012 r. poz. 347).

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

Id: 89CCB4CA-DC49-4FED-84CD-72BDD17D15DD. Projekt Strona 1



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 oraz ustawy o bezpieczeństwie 
imprez masowych (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 na terenie 
gminy. 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, tj. do dnia 7 
września 2018 r.

Dotychczasową liczbę punktów sprzedaży określa uchwała Nr III/9/06 Rady Miejskiej w  
Zdzieszowicach z dnia 13 grudnia 2006 r. w  sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży 
napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) 
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Miasta i Gminy Zdzieszowice 
(Dz. Urz. Woj. Op. z 2007r. Nr 3, poz. 69) oraz uchwała Nr XVII/139/2012 Rady Miejskiej w  
Zdzieszowicach z dnia 26 stycznia 2012 r. w  sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży 
napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) 
przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie miasta i gminy Zdzieszowice (Dz. 
Urz. Woj. Op. z 2012r. poz. 347). Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych 
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży wynosi 27 punktów (placówki 
handlowe), zaś liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w  
miejscu sprzedaży -  35 (lokale gastronomiczne).

Nowelizacja ustawy o wychowaniu w  trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi przyznaje 
Radzie Miejskiej kompetencje do określenia maksymalnej ilości zezwoleń, w miejsce 
dotychczasowej możliwości wskazywania maksymalnej liczby punktów sprzedaży napojów 
alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa). Ponadto 
wprowadzono obowiązek określenia liczby zezwoleń na sprzedaż alkoholu do 4,5% oraz piwa -  
zarówno w  przypadku placówek handlowych (do spożycia poza miejscem sprzedaży), jak i w  
przypadku lokali gastronomicznych (do spożycia w miejscu sprzedaży). Warto zaznaczyć, że 
liczba punktów sprzedaży na sprzedaż piwa nie była dotychczas limitowana.

W związku z powyższym przygotowano projekt uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej 
liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Zdzieszowice. Liczby te 
zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i 
przeciwdziałaniu alkoholizmowi zostały określone odrębnie dla poszczególnych rodzajów 
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem 
sprzedaży i w  miejscu sprzedaży. Proponowane liczby są optymalne dla zapewnienia zasady 
równości wobec prawa zarówno podmiotów wykonujących działalność gospodarczą, jak i tych 
które zamierzają tę działalność podjąć w przyszłości.

Zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i 
przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 ze zmianami), rada gminy przed 
podjęciem niniejszej uchwały zasięga opinii jednostki pomocniczej gminy.


