UCHWAŁA NR 0007.XLIII.44.2018
RADY GMINY KRZYŻANOWICE
z dnia 28 czerwca 2018 r.
w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie
Gminy Krzyżanowice
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ) w związku z art.12 ust. 3 ustawy z dnia
26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz.U. z 2016 r.,
poz. 487 z późn. zm.), po uzgodnieniu z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz po
przeprowadzeniu konsultacji zgodnie z uchwałą nr 0007.XXVIII.15.2017 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia
30 marca 2017r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności
statutowej tych organizacji
Rada Gminy Krzyżanowice
uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Punkty sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza
miejscem sprzedaży nie mogą być zlokalizowane w odległości mniejszej niż 25 metrów od następujących
obiektów chronionych:
1) szkół, przedszkoli, placówek oświatowo-wychowawczych
2) placówek opiekuńczych
3) kościołów i cmentarzy
2. Pomiaru odległości dokonuje się najkrótszą drogą wzdłuż osi ciągów komunikacyjnych dla ruchu
pieszych od głównych drzwi wejściowych do obiektów chronionych, do głównych drzwi wejściowych miejsc
sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzyżanowice.
§ 3. Uchwałę ogłasza się poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Krzyżanowice oraz
publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Brunon Chrzibek
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Uzasadnienie
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 uchwalenia uchwały w sprawie
ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych.
Dotychczas obowiązujące zasady zostały ustalone uchwałą Nr III/30/02 Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych
zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem
sprzedaży, w miejscu sprzedaży oraz w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Gminy
Krzyżanowice miejsc sprzedaży napojów alkoholowych; zmienioną uchwałą Rady Gminy Krzyżanowice Nr
VIII/83/2003 z dnia 26 czerwca 2003 r.
Proponowany projekt uchwały określa nowe zasady usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych. Przedstawiona zmiana wprowadza jednoznaczne zapisy, które pozwalają zachować równość
podmiotów prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych.
Wobec powyższego podjęcie uchwały w zaproponowanym brzmieniu jest uzasadnione.
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