
                                    
UCHWAŁA NR 514/2018 

RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU 
 

z dnia 26 czerwca 2018r. 
 
 

w sprawie ograniczeń w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych 
do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie gminy i miasta Jastrowie. 
 
 

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.4 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. Na terenie gminy i miasta Jastrowie wprowadza się ograniczenia nocnej sprzedaży 
napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w godzinach 
od 24.00 – do 6.00.  

 
§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Jastrowie. 
 
§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UZASADNIENIE  
 
do uchwały Nr 514/2018 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 26 czerwca 2018r. w sprawie 
ograniczeń w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do 
spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie gminy i miasta Jastrowie. 
 
 

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). 

Wymienioną nowelizacją wprowadzono przepis kompetencyjny zawarty w art.12 
ust.4, stanowiący o możliwości ustalenia przez radę gminy, w drodze uchwały, dla terenu 
gminy lub wskazanych jednostek pomocniczych gminy, ograniczenia w godzinach nocnej 
sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, 
przy czym ograniczenia mogą dotyczyć sprzedaży prowadzonej między godziną 2200 a 600. 

W projekcie uchwały proponuje się ograniczenie nocnej sprzedaży napojów 
alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie gminy                         
i miasta Jastrowie  w godzinach od 24.00 – do 6.00. 

Wprowadzenie ograniczenia nocnej sprzedaży napojów alkoholowych 
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, będzie miało pozytywny wpływ na 
odpowiednie kształtowanie polityki społecznej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi                    
i przyczyni się do ograniczenia przypadków zakłócania bezpieczeństwa i porządku 
publicznego na terenie gminy i miasta Jastrowie. 

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. 
 
 


