
Projekt

UCHWAŁA NR ....................

RADY MIEJSKIEJ W OLECKU

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 Olecko

Na podstawie 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. 4871)), art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 9942)) Rada Miejska w Olecku uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się na terenie Gminy Olecko maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w ilości 170:

1. O zawartości do 4,5 % alkoholu oraz na piwo w wysokości - 60.

2. O zawartości 4,5 % do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) w wysokości – 55.

3. O zawartości powyżej 18% alkoholu w wysokości – 55.

§ 2. Ustala się na terenie Gminy Olecko maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 
przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży w ilości 105:

1. O zwartości do 4,5% alkoholu oraz na piwo w wysokości – 35.

2. O zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) w wysokości  - 35.

3. O zawartości powyżej 18% - 35.

§ 3. 1. Ustala się następujące zasady usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie 
Gminy Olecko:

1) Punkty sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży nie mogą 
być usytuowane w odległości mniejszej niż 50 m od następujących obiektów:

a) przedszkoli, szkół, świetlic środowiskowych, internatów, placówek opiekuńczo – wychowawczych i placówek 
oświatowo – wychowawczych,

b) schronisk i noclegowni dla bezdomnych,

c) kościołów,

d) placów zabaw,

2) Odległość od obiektów, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 mierzona będzie najkrótszą drogą dojścia od wejścia do punktu 
sprzedaży lub podawania napojów alkoholowych do wejścia do obiektu.

2. Użyte w ust. 1 określenia oznaczają:

1) wejście do obiektu – ogólnodostępne wejście do obiektu posadowionego na posesjach nieogrodzonych, a w przypadku 
obiektów posadowionych na posesjach ogrodzonych – ogólnodostępne wejście w ogrodzeniu trwałym;

2) najkrótsza droga dojścia do obiektu – najkrótsza droga dojścia po terenie dopuszczalnym do ruchu pieszego, zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 ze 
zm.).

§ 4. Tracą moc:

1) Uchwała Nr XXXIX/286/01 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 26 października 2001 r. w sprawie ustalenia na terenie miasta 
i gminy liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

2) Uchwała Nr ORN.0007.3.2013 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie 
gminy Olecko miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1893, Dz. U. z 2017 r. poz. 2439, 2245, Dz. U. 
z 2018 r. poz. 310.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000.
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – 
Mazurskiego.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Wojciech Rejterada
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Uzasadnienie

W dniu 9 marca 2018 r. weszła w życie ustawa nowelizująca ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi, która nakłada na rady gmin obowiązek ustalenia w drodze uchwały maksymalnej liczby zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
Proponowany projekt uchwały określa maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasady
usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Olecko i ma charakter porządkowy.

Uchwała wydana na podstawie poprzedniego stanu prawnego zachowuje moc do dnia wejścia wżycie nowych uchwał,
nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy od wejścia w życie ustawy zmieniającej.

W myśl art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
regulacje dotyczące zasad usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych uwzględniają postanowienia gminnych
programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. W związku z powyższym treść przedmiotowej uchwały
została skonsultowana z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która koreluje z zapisami Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zgodnie z art. 12 ust.5 przedmiotowej ustawy rada gminy
przed podjęciem uchwały dla terenu gminy, zasięga opinii jednostki pomocniczej gminy. Wszystkie jednostki pomocze gminy
zostały poproszone o wydanie takiej opinii.

Treść przedmiotowej uchwały, reguluje zasady usytuowania punktów sprzedaży nie odbiega znacząco od brzmienia
poprzednio obowiązujących uchwał rady regulujących tę materię. Poprzednio obowiązujące uchwały nie budziły znacząco
wątpliwości interpretacyjnych w praktyce. Wprowadzono drobne zmiany w zakresie nazewnictwa placówek oświatowych.

Powyższa regulacja nie powoduje obciążeń finansowych dla Gminy Olecko.
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