
 

 

UCHWAŁA NR LXVI/414/2018 

RADY GMINY JASŁO 

z dnia 20 czerwca 2018 r. 

w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych  

na terenie Gminy Jasło 

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  

(t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz.994 ze zm.) oraz art. 12 ust. 3 i ust.5 i ust. 7 ustawy z dnia 26 października 1982r. 

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016r., poz. 487 ze zm.)  Rada Gminy 

Jasło uchwala, co następuje: 

 

§ 1.  Ustala się następujące zasady usytuowania na terenie Gminy Jasło miejsc sprzedaży i podawania 

napojów alkoholowych: 

1) Punkty sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Jasło nie mogą być usytuowane 

w odległości mniejszej niż 50 metrów od: 

a) szkół; 

b) przedszkoli; 

c) placówek oświatowo-wychowawczych i opiekuńczych; 

d) kościołów; 

e) czynnych kaplic i cmentarzy; 

f) domów pomocy społecznej. 

2) Odległość określoną w § 1 pkt 1 mierzy się najkrótszą drogą dojścia ciągiem komunikacyjnym 

przeznaczonym do ruchu pieszego, zgodnie z zasadami określonymi w przepisach ustawy z dnia 

20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym, od  drzwi wejściowych przeznaczonych dla klientów punktu 

sprzedaży lub sprzedaży i podawania napojów alkoholowych do wejścia do obiektów, o których mowa 

w pkt. 1. 

 

§ 2. Traci moc uchwała Nr V/30/2003 Rady Gminy Jasło z dnia 19 lutego 2003r. w sprawie określenia 

zasad usytuowania na terenie Gminy Jasło miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jasło. 
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego. 

  

 

Przewodniczący  

Rady Gminy  Jasło 

 

 

Józef Dziedzic 
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Uzasadnienie 

W dniu 10 stycznia 2018r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie ustaw masowych (Dz. U. z 2018r., 

poz. 310). Znowelizowana ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi weszła 

w życie 9 marca 2018r. Powyższe wiąże się z koniecznością podjęcia przez Radę Gminy Jasło, w terminie 

6 miesięcy od wejścia w życie nowelizacji, nowych uchwał określających maksymalną liczbę zezwoleń na 

sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc 

sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, do czego obliguje Radę Gminy Jasło treść art. 4 nowelizacji 

ustawy. 

Dotychczasowe zasady  usytuowania na terenie Gminy Jasło miejsc sprzedaży i podawania alkoholu 

określa obowiązująca uchwała Nr V/30/2003 Rady Gminy Jasło z dnia 19 lutego 2003r. w sprawie 

określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Jasło miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. 

Potrzeba zmiany dotychczasowej uchwały dotyczącej zasad usytuowania miejsc sprzedaży i miejsc 

podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Jasło wynika z konieczności doprecyzowania sposobu 

określania i liczenia odległości między obiektami uznanymi za chronione, a punktami sprzedaży 

i podawania alkoholu. Zapisy dotychczasowej uchwały niejednokrotnie budziły wątpliwości interpretacyjne 

w praktyce, zwłaszcza kwestia braku precyzyjnego wskazania w uchwale sposobu pomiaru odległości 

pomiędzy punktami sprzedaży i podawania napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu 

sprzedaży (lokale gastronomiczne), a obiektami podlegającymi ochronie. 

 Nowa Uchwała określa precyzyjnie odległości 50 metrów od obiektów chronionych. Odległość ta jest 

wystarczająca do zapewnienia ochrony obiektom, którym nadano status  chronionych, ponieważ Ustawa 

z dnia 26 października 1982 r. o  wychowaniu w  trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nie określa 

minimalnej odległości, która musi być zachowana, a jedynie wprowadza zakazy i przesłanki 

uniemożliwiające sprzedaż alkoholu w określonych miejscach i okolicznościach. 

Stosownie do art. 12 ust. 5 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst 

jedn. Dz. U. z 29016r., poz. 487 ze zm.) Rada Gminy Jasło poddała projekt uchwały opinii mieszkańców  

17 sołectw. Zebrania mieszkańców we wszystkich sołectwach  zaopiniowały pozytywnie proponowane 

rozwiązania podejmując stosowne uchwały. 

Zapisy uchwały uwzględniają postanowienia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych. 
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