
                                 
UCHWAŁA NR 513/2018 

RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU 
 

z dnia 26 czerwca 2018r. 
 
 

w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy i miasta Jastrowie miejsc sprzedaży  
i podawania napojów alkoholowych. 

 
 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.                                 
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r. poz. 994, poz. 1000) oraz art.12 ust.3 ustawy z dnia 
26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. 
z 2016r. poz.487; z 2017r. poz.2245, poz.2439; z 2018r. poz.310, poz.650) -  
 

Rada Miejska w Jastrowiu uchwala, co następuje: 
 
 

§1.1. Miejsca sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy i miasta 
Jastrowie przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży  
nie mogą być usytuowane w odległości mniejszej niż 30 metrów od następujących  
obiektów chronionych:  

1) szkół oraz innych zakładów i placówek oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych, 
2) obiektów kultu religijnego. 

2. Odległość, wymieniona w §1 ust.1, mierzy się według najkrótszej, możliwej, 
powszechnie dostępnej drogi dojścia od progu najbliższego wejścia do lokalu stanowiącego 
punkt sprzedaży napojów alkoholowych do: 
       1) najbliższego progu wejścia do obiektów chronionych, o których mowa w §1 ust.1, 
       2) ogólnodostępnego wejścia znajdującego się w ogrodzeniu terenu obiektów 
chronionych, o których mowa w §1 ust.1. 

3. Najkrótsza droga dojścia oznacza dojście po terenie dopuszczonym do ruchu 
pieszego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym 
(Dz.U. z 2017r. poz.1260 ze zm.). 
 

§2. Traci moc uchwała Nr 43/2011 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 9 czerwca 
2011r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających 
powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem 
sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania 
napojów alkoholowych na terenie gminy i miasta Jastrowie (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2015r. 
poz.622). 

 
§3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Jastrowie. 

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

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 
 
 
 
 



UZASADNIENIE 
 
do uchwały Nr 513/2018 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 26 czerwca 2018r. w sprawie 
ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy i miasta Jastrowie miejsc sprzedaży i 
podawania napojów alkoholowych. 
 
 

W dniu 9 marca 2018r. weszła w życie nowelizacja ustawy o wychowaniu  
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, wprowadzona ustawą z dnia 10 stycznia 
2018r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz 
ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. z 2018r. poz.310) 

Przedmiotowa nowelizacja zmienia dotychczasowe przepisy kompetencyjne dla rad 
gmin w zakresie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 
4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak 
i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów 
alkoholowych w ten sposób, że nakłada na rady gmin obowiązek uchwalenia uchwał 
dotyczących maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 
przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, jak i do spożycia poza miejscem sprzedaży 
odrębnie dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych (art.12 ust.1), oraz zasad 
usytuowania i podawania napojów alkoholowych (art.12 ust.3).  

W projekcie uchwały proponuje się ustalenie odległości od obiektów chronionych nie 
mniejszej niż 30 metrów, sposób obliczania tej odległości oraz wskazanie rodzajów obiektów 
chronionych. 

 Z mocy art.4 ustawy nowelizacyjnej dotychczasowe uchwały rad gmin wydane na 
podstawie art.12 ust.1 i 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi zachowują moc do dnia wejścia w życie uchwał wydanych na podstawie art. 
12 ust.1 i 3 w brzmieniu nadanym ustawą nowelizującą, nie dłużej jednak niż przez okres                  
6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy nowelizującej. 

W trybie art.12 ust.5 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi uzyskano opinię o projekcie uchwały zebrań wiejskich sołectw z terenu 
gminy, oraz opinię Dowódcy Garnizonu Mirosławiec, o którą wystąpiono na podstawie art.12 
ust.6 ustawy. 

 
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest w pełni zasadne. 

 
 
 
 


