
UCHWAŁA NR XXXIX/218/18
RADY GMINY KAMIENNIK

z dnia 23 sierpnia 2018 r.

w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie 
Gminy Kamiennik

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 w związku z art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (tj.:Dz.U.2018 r. poz. 994, 100) i art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 roku 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj.: Dz.U.2016r. poz. 487 ze zm.), uchwala się, co 
następuje

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

1) miejsca sprzedaży i podawania napojów alkoholowych nie mogą być usytuowane w odległości mniejszej niż 
30 metrów od:

a) przedszkola, szkoły i placówek oświatowej, w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 
oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.),

b) obiektów kultu religijnego,

c) Gminnego Ośrodka Kultury- Biblioteka Publiczna w Kamienniku,

d) innych. wymienionych w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016r. poz. 487 ze zm.),

2) przy obliczaniu odległości punktu sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza 
miejscem sprzedaży oraz przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży od miejsc
i obiektów określonych w pkt 1, bierze się pod uwagę odległość liczoną najkrótszą droga dojścia ciągiem dróg 
publicznych, wewnętrznych od drzwi wejściowych tych miejsc chronionych do drzwi wejściowych miejsc 
sprzedaży lub podawania napojów alkoholowych. W przypadku, gdy obiekty chronione są ogrodzone, pomiaru 
odległości dokonuje się najkrótszą drogą dojścia ciągiem dróg publicznych, wewnętrznych od bramy 
wejściowej na teren posesji tych obiektów do drzwi wejściowych miejsc sprzedaży lub podawania napojów 
alkoholowych,

§ 2. Zasady określone w niniejszej uchwale dotyczą podmiotów ubiegających się o zezwolenia
po wejściu w życie niniejszej uchwały.

§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr V/32/03 Rady Gminy w Kamienniku
z dnia 31 stycznia 2003r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Kamiennik miejsc sprzedaży i podawania 
alkoholu.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kamiennik.

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

 

Przewodniczący Rady Gminy
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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 na terenie Gminy Kamiennik. Liczby te zgodnie z art. 12ust. 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 w miejscu sprzedaży i poza miejscem 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.

Niniejsza uchwała jest zgodna z zapisami Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

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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