UCHWAŁA NR XLII/409/2018
RADY MIEJSKIEJ W POLICACH
z dnia 29 maja 2018 r.
w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad
usytuowania miejsc ich sprzedaży i podawania na terenie Gminy Police.
Na podstawie art. 12 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2016 r., poz. 487, z 2017 r. poz. 2245 i 2439 oraz z 2018 r. poz. 310),
Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Police,
odrębnie dla:
1. Zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży,
z uwzględnieniem poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych:
1) napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa, w wysokości 40 zezwoleń,
2) napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa), w wysokości 40 zezwoleń,
3) napojów zawierających powyżej 18%, w wysokości 30 zezwoleń.
2. Zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży,
z uwzględnieniem poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych:
1) napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa, w wysokości 100 zezwoleń,
2) napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa), w wysokości 100 zezwoleń,
3) napojów zawierających powyżej 18%, w wysokości 100 zezwoleń.
§ 2. 1. Ustala się następujące zasady lokalizacji miejsc sprzedaży napojów alkoholowych:
1) Lokal, w którym prowadzona jest sprzedaż napojów alkoholowych nie może być usytuowany na terenie, ani
w odległości mniejszej niż 50 metrów od:
a) kościołów lub obiektów kultu religijnego innych wyznań;
b) placówek służby zdrowia;
c) szkół, przedszkoli, punktów przedszkolnych, placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych
ośrodków wychowawczych oraz specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych;
d) placówek opiekuńczo-wychowawczych, placówek wsparcia dziennego;
e) żłobków i klubów dziecięcych.
2) Odległość, o której mowa w pkt 1, mierzy się:
a) po oficjalnych ciągach komunikacyjnych,
b) najkrótszą drogą dojścia z uwzględnieniem zabudowy, oznaczonych przejść dla pieszych, a w przypadku
braku ograniczeń z uwzględnieniem przepisów o ruchu drogowym, stosując kąty proste;
c) od wejścia do punktu sprzedaży do wejścia na teren obiektów chronionych wymienionych w pkt 1.
Wejściem, o którym mowa wyżej są drzwi na klatkę schodową lub do lokalu, jeśli znajduje się
w nieogrodzonym budynku albo bramka lub inne wejście na teren przyległy do obiektu chronionego, jeśli
jest on ogrodzony.
2. Ograniczenia lokalizacyjne określone w ust. 1 nie dotyczą imprez na terenie otwartym.
§ 3. Tracą moc uchwały Rady Miejskiej w Policach:
–

Nr XXXIX/249/97 z dnia 29 kwietnia 1997 r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Police liczby punktów
sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu z wyjątkiem piwa oraz zasad usytuowania miejsc
sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów.
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–

Nr XLIX/302/98 z dnia 24 lutego 1998 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia na terenie Gminy Police
liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu z wyjątkiem piwa oraz zasad
usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów.

–

Nr XXVIII/196/00 z dnia 26 września 2000 r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Police liczby punktów
sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu z wyjątkiem piwa oraz zasad usytuowania miejsc
sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów.

–

Nr XL/309/01 z dnia 28 sierpnia 2001 r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Police liczby punktów
sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu z wyjątkiem piwa oraz zasad usytuowania miejsc
sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów.

–

Nr XL/306/09 z dnia 29 maja 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia na terenie Gminy Police
liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu z wyjątkiem piwa oraz zasad
usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Zachodniopomorskiego.
Przewodniczący Rady
Witold Król
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Uzasadnienie
Obowiązek podjęcia przedłożonej uchwały wynika z ustawy 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).
Dotychczas obowiązująca uchwała określa liczbę punktów, w których można sprzedawać napoje o zawartości
powyżej 4,5% alkoholu oraz piwa, przeznaczone do spożycia w miejscu sprzedaży lub poza nim oraz
lokalizację tych punktów. W jednym punkcie można było prowadzić sprzedaż wszystkich rodzajów napojów
alkoholowych, co jest równoznaczne z posiadaniem trzech zezwoleń.
Zgodnie ze zmienioną ustawą rada gminy ustala w drodze uchwały maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych na terenie gminy. Ponadto znowelizowana ustawa zobowiązuje do wyodrębnienia liczby
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży jak i poza nim, z podziałem na
poszczególne rodzaje napojów alkoholowych :
- do 4,5% alkoholu oraz piwa,
- powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz
- powyżej 18% alkoholu.
Niniejsza uchwała likwiduje istniejący do tej pory na terenie Gminy Police limit 150 punktów sprzedaży
napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) do spożycia poza miejscem
sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży na rzecz określonej w uchwale maksymalnej liczby wydawanych
zezwoleń, z uwzględnieniem wymienionych w niej podziałów na poszczególne rodzaje napojów alkoholowych
odrębnie dla handlu i gastronomii. Dotychczas punkty prowadzące sprzedaż wyłącznie piwa i napojów do 4,5%
alkoholu nie były objęte limitem. Niniejsza uchwała obejmuje także te zezwolenia. Zezwolenia wydane przed
wejściem w życie niniejszej uchwały zachowują ważność do upływu terminu ich ważności.

Id: 83C902E4-F1F7-4C3F-B63F-542EB5A98C37. Uchwalony

Strona 1

