
UCHWAŁA NR LVI/ 278/2018
RADY MIEJSKIEJ W GNIEWKOWIE

z dnia 27 czerwca 2018 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15,  art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym  (t.j. Dz.U. z 2018r. , poz. 994 ze zm.)1), art. 12 ust. 3 i ust. 7 ustawy z dnia 26 października 1982r. 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2016r. , poz. 487 ze zm.)2) , 
uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Miejsca sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Gniewkowo mogą być 
usytuowane w odległości nie mniejszej niż 20 metrów od następujących obiektów chronionych: szkół, 
przedszkoli, kościołów, cmentarzy.

2. Odległość wymienioną w pkt. 1 mierzy się najkrótszą drogą dojścia  od drzwi wejściowych punktu 
sprzedaży lub podawania napojów alkoholowych do drzwi wejściowych obiektu chronionego.

3. Przez najkrótszą drogę dojścia rozumie się - najkrótszą drogę dojścia po terenie dopuszczonym do ruchu 
pieszego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

§ 2. Traci moc Uchwała  Nr XXIX/176/93 Rady Gminy w Gniewkowie z dnia 22 czerwca 1993r. 
w sprawie ustalenia  zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych oraz Uchwała Nr 
XXXIV/210/94 Rady Gminy w Gniewkowie z dnia 8 marca 1994r. w sprawie sprecyzowania znaczenia „lokal 
gastronomiczny” użytego w załączniku do uchwały Nr XXIX/176/93 Rady Gminy w Gniewkowie z dnia 
22 czerwca 1993r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gniewkowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia  w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Przewodniczący Rady

Przemysław Stefański

1) Dz.U. z 2018r. poz.1000.
2) Dz.U. z 2015r. poz. 1893, Dz.U. z 2017r. poz. 2245 i poz. 2439 oraz z 2018r. poz. 310 i 650, M.P. z 2017r. poz. 181 oraz 

z 2018r. poz. 159.
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UZASADNIENIE

W dniu 10.01.2018r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Znowelizowana ustawa weszła w życie 9 marca 2018r. Przepis ten
zobowiązuje rady gmin do podjęcia w terminie 6 miesięcy od wejścia w życie nowelizacji uchwały
określającej zasady usytuowania na terenie Gminy Gniewkowo miejsc sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych.

Dotychczasowe zasady usytuowania miejsc sprzedaż y i podawania napojów alkoholowych określa
Uchwała Nr XXIX/176/93 Rady Gminy w Gniewkowie z dnia 22 czerwca 1993r. w sprawie ustalenia
zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych
oraz Uchwała Nr XXXIV/210/94 Rady Gminy w Gniewkowie z dnia 8 marca 1994r. w sprawie
sprecyzowania znaczenia „lokal gastronomiczny” użytego w załączniku do uchwały Nr XXIX/176/93 Rady
Gminy w Gniewkowie z dnia 22 czerwca 1993r.
Stosownie do art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi rada gminy przed podjęciem niniejszej uchwały zasięga opinii jednostki
pomocniczej.

Podjęcie uchwały wynika z potrzeby realizacji zmiany zapisu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
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