
UCHWAŁA NR XIX/174/2020
RADY GMINY SANTOK

z dnia 16 stycznia 2020 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41. ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 12 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 
26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz.U. 
z 2019 r. poz. 2277 ze zm.) uchwala się, co następuje:

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

1) punkty sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz 
w miejscu sprzedaży nie mogą być usytuowane w odległości mniejszej niż 30 metrów od:

a) szkół, przedszkoli oraz innych placówek oświatowo-wychowawczych,

b) placówek opiekuńczo-wychowawczych,

c) budynków kultu religijnego.

2. Pomiaru odległości dokonuje się najkrótszą drogą dojścia wzdłuż ciągów komunikacyjnych dla ruchu 
pieszych, od drzwi wejściowych obiektów określonych w ust. 1 do drzwi wejściowych punktu sprzedaży 
i podawania napojów alkoholowych, a jeśli miejsce sprzedaży i podawania napojów alkoholowych nie posiada 
drzwi wejściowych, do miejsca sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

§ 2. Traci moc uchwała nr XLVIII/384/18 Rady Gminy Santok z dnia 6 września 2018 r.
w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Santok miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Lubuskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Renata Nowosad
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Uzasadnienie

Proponowany projekt uchwały określa zasady usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych na terenie Gminy Santok i ma charakter porządkowy.

Mając na względzie to, że organy administracji publicznej mają za zadanie wspierać rozwój
przedsiębiorczości tworząc korzystne warunki do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej
oraz zmieniające się potrzeby mieszkańców wymuszające rozwój placówek gastronomicznych i punktów
sprzedaży detalicznej należy wprowadzić zmiany obowiązującej uchwały. Ponadto na terenie gminy
organizowane są liczne imprezy, na których sprzedawane są napoje alkoholowe na podstawie zezwoleń
jednorazowych.

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
nie określa minimalnej odległości jaka musi być zachowana między punktami sprzedaży i podawania
napojów alkoholowych a obiektami chronionymi tj. szkoły, przedszkola oraz inne placówki oświatowo-
wychowawcze a jedynie wprowadza zakazy i przesłanki uniemożliwiające sprzedaż alkoholu w określonych
miejscach i okolicznościach. W uchwale proponuje się usytuowanie miejsc sprzedaży napojów
alkoholowych w odległości nie mniejszej niż 30 metrów od ww. obiektów.

Zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, przed podjęciem uchwały zasięgnięto opinii jednostek pomocniczych
gminy.

Dodatkowo zasięgnięto opinii Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Santoku.
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