
UCHWAŁA NR XLIII/397/18
RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW

z dnia 7 września 2018 r.

w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Gminy i Miasta Odolanów miejsc sprzedaży 
i podawania napojów alkoholowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), 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.) Rada Gminy 
i Miasta Odolanów uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Miejsca sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy i Miasta Odolanów 
nie mogą być usytuowane w odległości mniejszej niż 10 m od:

1) szkół, przedszkoli, żłobków oraz innych placówek oświatowo-wychowawczych i opiekuńczych,

2) obiektów kultu religijnego,

3) zakładów opieki zdrowotnej i społecznej,

4) obiektów sportowych i rekreacyjnych,

5) ośrodków i poradni leczenia uzależnień.

2. Odległość określoną w ust. 1 mierzy się najkrótszą drogą dojścia z uwzględnieniem trwałej przeszkody, 
mierzoną od wejścia do punktu sprzedaży napojów alkoholowych do wejścia do budynków albo obiektów, 
o których mowa w ust. 1, a w przypadku braku wejścia do granicy obiektu. W przypadku gdy budynki te są 
posadowione na terenie posiadającym trwałe ogrodzenie – do najbliższego wejścia na ten teren. Najkrótsza 
droga dojścia oznacza dojście po terenie dopuszczonym dla ruchu pieszego, zgodnie z przepisami ustawy 
z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 z późn. zm.).

3. Zasad określonych w ust. 1 nie stosuje się przy wydawaniu zezwoleń jednorazowych na czas trwania 
imprez okolicznościowych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Odolanów.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXXI/39/2001 Rady Gminy i Miasta w Odolanowie z dnia 20 grudnia 2001 r. 
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków 
sprzedaży tych napojów.

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

 

Przewodniczący Rady

Jan Prokop
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Uzasadnienie

Nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nałożyła na radę
gminy i miasta obowiązek ustalenia w drodze uchwały zasad usytuowania na terenie gminy i miasta miejsc
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Obecnie obowiązujące ustalenia wynikające z przyjętej przez Radę Gminy i Miasta w Odolanowie
uchwały Nr XXXI/39/2001 z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad
usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów określające
odległość 5 m od obiektów chronionych. W projekcie przedstawionej uchwały określa się odległość 10 m
od obiektów chronionych. Analizując usytuowania placówek handlowych od obiektów chronionych
uważamy, że zmiana zapisu regulująca odległość jest zasadna.

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r., poz. 487 ze zm.),
zwrócono się do jednostek pomocniczych z terenu Gminy i Miasta Odolanów (sołectw i rad osiedlowych)
o wyrażenie opinii dotyczącej projektu uchwały. Otrzymane opinie są pozytywne/negatywne.
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