
 

 

UCHWAŁA NR XLVI/336/2018 

RADY GMINY NOWY ŻMIGRÓD 

z dnia 17 sierpnia 2018 r. 

w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Nowy Żmigród  

miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z poźn. zm.) oraz art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 

26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 487 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii jednostek pomocniczych Gminy Nowy Żmigród Rada Gminy 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Punkty sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Nowy Żmigród nie mogą być 

usytuowane w odległości mniejszej niż 25 metrów od następujących obiektów chronionych: 

1) szkół i innych placówek oświatowo – wychowawczych 

2) kościołów 

3) cmentarzy 

§ 2. 1. Odległość, o której mowa w §1 ustala się, mierząc odcinek drogi po ogólnodostępnym trakcie 

pieszych w najkrótszej linii dojścia z zachowaniem przepisów prawa o ruchu drogowym, od głównych drzwi 

wejściowych punktu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych do najbliższych drzwi wejściowych 

wyszczególnionych obiektów chronionych. 

2. W przypadku obiektów chronionych posiadających trwałe ogrodzenie, odległość ustala się, mierząc ją do 

najbliższej bramy wejściowej na ich teren. 

§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr VI/51/03 Rady Gminy w Nowym 

Żmigrodzie z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie gminy Nowy 

Żmigród miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowy Żmigród. 

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

Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą od 1 września 2018 roku. 
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U Z A S A D N I E N I E 

 

W dniu 9 marca 2018 r. weszła w życie ustawa nowelizująca ustawę o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, która nakłada na Radę gminy obowiązek podjęcia uchwały dotyczącej zasad 

usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych. 

Przedmiotem niniejszego projektu uchwały podejmowanego na podstawie ustawy z dnia 10 stycznia 

2018 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zgodnie 

z art. 12 ust. 3 jest ustalenie zasad usytuowania na terenie  gminy miejsc sprzedaży i podawania wszystkich 

rodzajów napojów alkoholowych. 

Ponadto stosownie do postanowień art. 12 ust. 5 przedmiotowej ustawy "rada gminy przed podjęciem 

uchwały zasięga opinii jednostki pomocniczej". 

 Realizacja tej kompetencji sprowadza się zatem do określenia położenia miejsc sprzedaży 

i podawania napojów alkoholowych względem innych obiektów, które zasługują na szczególną ochronę (np. 

szkoły, przedszkola, kościoły, cmentarze). 

Zasady określające dopuszczalną lokalizację miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 

uniemożliwiają ich usytuowanie w pobliżu miejsca chronionego. Ustawa nie określa jakie obiekty powinny być 

chronione oraz w jaki sposób  rada gminy ma opisywać strefy wokół tych obiektów. Uchwała musi określać 

jednolite zasady lokalizowania wszystkich punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie 

gminy. W przedłożonym projekcie treść uchwały nie odbiega od brzmienia poprzedniej uchwały 

Nr VI/51/03 Rady Gminy w Nowym Żmigrodzie z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie określenia zasad 

usytuowania na terenie gminy Nowy Żmigród miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 

regulującej materię zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Proponuje się 

pozostawienie zapisu określającego odległość punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 

nie mniejszą niż 25 m od kościołów, cmentarzy, szkół i innych placówek oświatowo – wychowawczych, 

zgodnie z zasadą obowiązującą od kilkunastu lat na terenie Gminy Nowy Żmigród. Zmianie natomiast ulega 

zapis dotyczący sposobu ustalenia odległości pomiędzy punktem sprzedaży i podawania napojów 

alkoholowych, a obiektem chronionym. 
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