
UCHWAŁA NR LV/240/ 2018 
RADY MIEJSKIEJ W KOPRZYWNICY

z dnia 22 sierpnia 2018 r.

w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Koprzywnica miejsc sprzedaży i podawania 
napojów alkoholowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 r. 
poz. 994 z późn. zm. ) oraz art. 12  ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu 
w trzeźwości  i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.)Rada Miejska 
w Koprzywnicy uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się zasady usytuowania na terenie Gminy Koprzywnica miejsc  sprzedaży i podawania 
napojów alkoholowych stanowiąc, że punkt sprzedaży  napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia 
poza miejscem sprzedaży  jak i w miejscu sprzedaży napojów alkoholowych może być  usytuowany 
w odległości nie mniejszej niż 30 m od:

1) szkół, przedszkoli i placówek oświatowo-wychowawczych, specjalnych      ośrodków szkolno-
wychowawczych;

2) kościoła, cmentarza;

3) obiektów sportowych.

2. Odległość, o której mowa w ust. 1 mierzy się najkrótszą drogą dojścia  od wejścia do budynku, w którym 
usytuowany jest punkt sprzedaży napojów  alkoholowych lub punkt sprzedaży i podawania napojów 
alkoholowych do:

1) wejścia w trwałym ogrodzeniu obiektów wymienionych w ust. 1;

2) wejścia do budynku wymienionego w ust. 1, gdy obiekt nie posiada       w ogóle ogrodzenia.

3. Najkrótsza droga dojścia oznacza drogę uwzględniającą przepisy o  ruchu drogowym gwarantujące 
bezpieczeństwo publiczne (ochrona życia i

zdrowia) .

§ 2. Traci moc Uchwała Nr. XXXV/177/2002 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia  28 czerwca 2002 r. 
w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy miejsc  sprzedaży napojów alkoholowych i warunków 
sprzedaży tych napojów.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy  Koprzywnica.

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

 

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Koprzywnicy

Aleksandra Klubińska
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UZASADNIENIE

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 26 października 1982 r. o
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U. z
2016 r. poz. 487 z późn. zm.) uchwały rady gmin wydane na podstawie art. 12 ust. 3
wyżej wymienionej ustawy, w brzmieniu sprzed 9 marca 2018 r., zachowują moc do
dnia wejścia w życie stosownej w tym przedmiocie uchwały, nie dłużej jednak niż
przez okres 6 miesięcy od daty wejścia w życie znowelizowanej ustawy.

Niniejsza uchwała ustala zasady usytuowania na terenie gminy miejsc
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Ustanawia się położenie miejsc
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych względem innych obiektów. W
kompetencji Rady Miejskiej w Koprzywnicy jest wskazanie w obrębie, jakich miejsc
nie mogą istnieć punkty sprzedaży i podawanie napojów alkoholowych.
Przed podjęciem uchwał Rada Miejska w Koprzywnicy zasięga opinii jednostki
pomocniczej gminy. Uzyskanie opinii Osiedli i Sołectw odbyło się
poprzez przeprowadzenie konsultacji społecznych we wszystkich jednostkach
pomocniczych gminy. Osiedla i Sołectwa Gminy Koprzywnica zaopiniowały
projekty uchwały.

W związku z tym, podjęcie uchwały jest zasadne.
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