PROJEKT
Uchwała Nr ……/……/2018
Rady Gminy Malanów
w dnia ……sierpnia 2018 r.
w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Malanów
oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Malanów
miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990
r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994) oraz art. 12 ust. 1 i 3 ustawy z dnia
26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.
U. z 2016 r. poz. 487 ze zm.), po zasięgnięciu opinii jednostek pomocniczych Gminy
Malanów, Rada Gminy Malanów uchwala, co następuje:
§1
Ustala się na terenie Gminy Malanów maksymalną liczbę zezwoleń, łącznie z zezwoleniami
pozostającymi aktualnie w obrocie prawnym, na sprzedaż napojów alkoholowych w liczbie
66, w tym:
1) 22 szt. zezwoleń zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo
przeznaczonych do spożycia:
a) w miejscu sprzedaży – 7 szt.
b) poza miejscem sprzedaży – 15 szt.
2) 22 szt. zezwoleń zawierających powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z
wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia:
a) w miejscu sprzedaży – 7 szt.
b) poza miejscem sprzedaży – 15 szt.
3) 22 szt. zezwoleń zawierających powyżej 18% alkoholu przeznaczonych do spożycia:
a) w miejscu sprzedaży – 7 szt.
b) poza miejscem sprzedaży – 15 szt.
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§2
Określa się ogólnie obowiązujące zasady usytuowania miejsc sprzedaży i podawania
napojów alkoholowych na terenie Gminy Malanów stanowiąc, że punkty sprzedaży i
podawania napojów alkoholowych nie mogą być usytuowane w odległości mniejszej niż
40 metrów od przedszkoli i szkół podstawowych.
Odległość 40 metrów, o której mowa w ust. 1, mierzona jest wzdłuż ciągów
komunikacyjnych, tj. najkrótszą drogą dojścia od ogólnodostępnych drzwi wejściowych
punktu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, a w samoobsługowych
placówkach handlowych o powierzchni sprzedażowej powyżej 200 m2 od wydzielonego
stoiska – do ogólnodostępnego wejścia na teren obiektu chronionego.
Ogródki piwne stanowią integralną część lokalu gastronomicznego.
§3

Tracą moc Uchwały:
1) Uchwała Nr XXVIII/114/93 Rady Gminy Malanów z dnia 22 lipca 1993 r. w sprawie
ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży,

2) Uchwała Nr XXIX/145/2001 Rady Gminy Malanów z dnia 22 października 2001 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/114/93 Rady Gminy w Malanowie z dnia
22 lipca 1993 r. dotyczącej ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów
alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa)
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży,
3) Uchwała Nr XXVIII/117/93 Rady Gminy Malanów z dnia 22 lipca 1993 r. w sprawie
usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Malanów.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Malanów.
§5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr ………………..
Rady Gminy Malanów
z dnia …………………….
w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Malanów
oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Malanów
miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
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, poz. 310). Zgodnie z art. 12 ust. 1 i 3
Rady gmin mają obowiązek ustalić maksymalne liczby zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych poszczególnych rodzajów w miejscach sprzedaży i poza miejscami sprzedaży
oraz ustalić zasady usytuowania na terenie Gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych – w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie powołanej ustawy, tj. do dnia
9 września 2018 r.
Zgodnie z dotychczasową uchwałą w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży
napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu przeznaczonych do spożycia
poza miejscem sprzedaży, na terenie Gminy Malanów mogły funkcjonować 34 punkty
sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu przeznaczonych do
spożycia poza miejscem sprzedaży. Zgodnie z nowymi zapisami, Rada Gminy Malanów musi
ustalić maksymalną liczbę wszystkich zezwoleń, z podziałem na poszczególne rodzaje
alkoholi oraz z podziałem na zezwolenia na sprzedaży napojów alkoholowych
przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży. Następuje więc
obowiązkowe doprecyzowanie zapisów.
Druga cześć uchwały zastępuje dotychczasową uchwałę w sprawie usytuowania
miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Malanów. Nowa uchwała
jednoznacznie określi katalog obiektów chronionych w celu ich jednolitej identyfikacji, jak
też umożliwi ustalenie weryfikowalnego sposobu mierzenia odległości pomiędzy obiektami
chronionymi, a punktami sprzedaży i podawania alkoholu przy zastosowaniu najprostszego,
obiektywnego i oczywistego sposobu dokonywania pomiaru tej odległości. W orzecznictwie
przyjmuje się, że pod pojęciem "zasad usytuowania miejsc sprzedaży" należy rozumieć ich
rozmieszczenie w terenie, w szczególności usytuowanie względem miejsc chronionych, jak
np. szkoły, czy przedszkola. Przy stosowaniu uchwały w przedmiocie lokalizacji punktów
sprzedaży napoi alkoholowych szczególnie ważnym jest precyzyjne dookreślenie sposobu
dokonywania pomiaru odległości pomiędzy obiektami chronionymi, a punktami sprzedaży
napojów alkoholowych. Precyzyjne określenie przez Radę Gminy sposobu mierzenia
odległości pomiędzy punktami sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, a obiektami
chronionymi jest konieczne, albowiem czytelne i jednoznaczne w swej treści, nabiera
szczególnego znaczenia z punktu widzenia jego stosowania w praktyce. Zwrot "ciąg
komunikacyjny" odpowiada przy tym wskazanym powyżej wymogom, gdyż jest dostatecznie
jasny na potrzeby ustalania dopuszczalnych lokalizacji miejsc sprzedaży, czy też podawania
alkoholu. Pod pojęciem "ciągu komunikacyjnego" należy rozumieć dystans, jaki należy
pokonać bez napotykania przeszkód. Dystans ten liczony jest przy tym od ogólnodostępnych

drzwi wejściowych punktu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, a w
samoobsługowych placówkach handlowych o powierzchni sprzedażowej powyżej 200 m2 od
wydzielonego stoiska do ogólnodostępnego wejścia na teren obiektu chronionego.
Zgodnie z przepisem art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, Rada Gminy przed podjęciem
niniejszej uchwały, zobligowana była zasięgnąć opinii jednostek pomocniczych Gminy.
Otrzymane opinie przedstawiają się następująco: ……………………………………………..
Podjęcie uchwały zgodnie z ustawą ma charakter obligatoryjny, stąd podjęcie
niniejszej uchwały należy uznać za uzasadnione i konieczne.

