Projekt
z dnia 2 sierpnia 2018 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ LĄDKA-ZDROJU
z dnia 6 sierpnia 2018 r.
w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad
usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Lądek-Zdrój
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2018 r.,
poz. 994)
i art. 12 ust. 1 i 3
ustawy
z dnia
26 października
1982 r.
o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2016 r., poz. 487 ze zm.) Rada Miejska Lądka-Zdroju, po
zasięgnięciu opinii jednostek pomocniczych gminy, uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się na terenie Gminy Lądek-Zdrój maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych:
1) zawierających do 4,5% alkoholu oraz na piwo przeznaczonych do spożycia:
a) poza miejscem sprzedaży: 38
b) w miejscu sprzedaży: 45
2) zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) do 18% przeznaczonych do spożycia:
a) poza miejscem sprzedaży: 38
b) w miejscu sprzedaży: 35
3) zawierających powyżej 18% alkoholu przeznaczonych do spożycia:
a) poza miejscem sprzedaży: 38
b) w miejscu sprzedaży: 35
§ 2. Ustala się następujące zasady usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na
terenie Gminy Lądek-Zdrój:
1) miejsca sprzedaży i podawania napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza
miejscem sprzedaży nie mogą być usytuowane w odległości mniejszej niż 50 metrów od:
a) szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych,
b) obiektów sakralnych należących do kościołów wszystkich wyznań,
c) zakładów opieki zdrowotnej,
2) pomiaru odległości miejsca sprzedaży i podawania napojów alkoholowych od budynku lub obiektu,
o których mowa w pkt 1, dokonuje się najkrótszą drogą wzdłuż ciągów komunikacyjnych od drzwi
wejściowych tego budynku lub obiektu do drzwi wejściowych miejsca sprzedaży lub podawania napojów
alkoholowych. W przypadku, gdy obiekty lub budynki, o których mowa w pkt 1, posiadają ogrodzenie,
pomiaru odległości dokonuje się najkrótszą drogą wzdłuż ciągów komunikacyjnych od bramy wejściowej na
teren tego obiektu lub budynku do drzwi wejściowych miejsc sprzedaży lub podawnia napojów alkoholowych.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lądka-Zdroju.
§ 4. Traci moc uchwała Nr XXVI/164/12 Rady Miejskiej Ladka-Zdroju z dnia 30 sierpnia 2012 r. 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 określenia zasad
usytuowania na terenie gminy Lądek-Zdrój miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Lądka-Zdroju
Małgorzata Bednarek
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UZASADNIENIE
W dniu 9 marca 2018 r. weszła w zycie ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany ustawy o
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez
masowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 310). Po nowelizacji, art. 12 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia
26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nakłada na radę
gminy obowiązek podjęcia uchwał ustalających maksymalną liczbę zezwoleń na terenie gminy (miasta),
odrębnie dla:
1) poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych, o których mowa w art. 18 ust. 3 ustawy
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j.: do 4,5% zawartości alkoholu oraz na
piwo, powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa), powyżej 18% zawartości alkoholu),
2) zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży,
3) zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.
Z kolei art. 12 ust. 3 tej ustawy stanowi, ze rada gminy ustala, w drodze uchwały, zasady usytuowania na
terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
Zmiana powyższa jest istotna, ponieważ dotychczas uchwały rad gmin limitowały liczbę punktów sprzedaży
napojów alkoholowych. Uchwała Nr XXVI/164/12 Rady Miejskiej Ladka-Zdroju z dnia 30 sierpnia 2012 r.
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 określenia zasad usytuowania na terenie gminy Ladek-Zdrój miejsc sprzedaży i podawania
napojów alkoholowych ustalała dla terenu miasta i gminy Lądek-Zdrój ilość punktów sprzedaży napojów
alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa):
- przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w ilości 38 punktów oraz
- przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży w ilości 40 punktów.
W projekcie niniejszej uchwały proponuje się następujące maksymalne liczby zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych:
1) zawierających do 4,5% alkoholu oraz na piwo przeznaczonych do spożycia:
a) poza miejscem sprzedazy: 38
b) w miejscu sprzedaży: 45
2) zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) do 18% przeznaczonych do spożycia:
a) poza miejscem sprzedaży: 38
b) w miejscu sprzedaży: 35
3) zawierających powyżej 18% alkoholu przeznaczonych do spożycia:
a) poza miejscem sprzedaży: 38
b) w miejscu sprzedaży: 35.
Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany ustawy o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych uchwały
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rad gmin wydane na podstawie art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alhokolizmowi w brzemieniu obowiązującym do dnia 8
marca 2018 r. zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych uchwał, nie dłużej jednak niż przez okres 6
miesięcy od dnia 9 marca 2018 r.
Rada Miejska Lądka-Zdroju, przed podjęciem ww. uchwały wystąpiła do jednostek pomocniczych
gminy Lądek-Zdrój celem zasięgnięcia opinii, o której mowa w art. 12 ust. 5 ustawy z dnia
26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Mając powyższe na uwadze, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
Burmistrz Lądka-Zdroju
Roman Kaczmarczyk
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