UCHWAŁA NR XL/361/18
RADY GMINY PSZCZÓŁKI
z dnia 9 sierpnia 2018 r.
w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy
Pszczółki
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.), w związku z art.12 ust.3 i ust.5 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 zasięgnięciu opinii
jednostek pomocniczych Gminy Pszczółki, uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Miejsca sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Pszczółki nie mogą znajdować
się w odległości mniejszej niż 10 metrów od następujących obiektów:
- placówek oświatowych, wychowawczych i opiekuńczych,
- obiektów szkoleniowych,
- obiektów sportowych,
- miejsc organizowania sportowych: imprez, turniejów i zawodów,
- miejsc kultu religijnego,
- obiektów kulturalno-oświatowych,
- placów zabaw,
- zakładów opieki zdrowotnej.
2. Odległość, o której mowa w ust. 1, mierzona jest drogą dojścia utwardzonymi częściami powierzchni ziemi,
z których mogą korzystać lub korzystają piesi, nie naruszając przepisów powszechnie obowiązujących, od drzwi
wejściowych punktu sprzedaży lub podawania napojów alkoholowych do najbliższego punktu granicy geodezyjnej
obiektu chronionego.
§ 2. Traci moc uchwała nr V/67/03 Rady Gminy Pszczółki z dnia 23 kwietnia 2003 r. w sprawie zasad
usytuowania na terenie Gminy Pszczółki miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy
Halina Ostrowska
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UZASADNIENIE
Nowe regulacje wynikają z ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Ich celem jest wyeliminowanie wątpliwości
interpretacyjnych istniejących na tle dotychczasowych przepisów oraz zapewnienia gminom lepszych
narzędzi, umożliwiających ograniczanie dostępności alkoholu. Przed podjęciem niniejszej uchwały rada
gminy musi zasięgnąć opinii jednostek pomocniczych gminy.
Na podstawie upoważnienia udzielonego uchwałą nr XXXVI/343/18 Rady Gminy Pszczółki z dnia
24 kwietnia 2018 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem o zaopiniowanie projektów uchwał dot. sprzedaży
alkoholu na terenie Gminy Pszczółki, Przewodnicząca Rady Gminy Pszczółki wystąpiła do sołectw z
wnioskiem o zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania
napojów alkoholowych na terenie gminy Pszczółki. Sołectwa: Pszczółki, Kleszczewko, Skowarcz, Ulkowy i
Kolnik pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały, wyrażając to w formie pisemnej. Pozostałe Sołectwa nie
wydały w przedmiotowej sprawie opinii, co zgodnie z treścią skierowanego do nich pisma, uznaje się za
pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały.

Lp.

SOŁECTWO

OPINIA POZYTYWNA

OPINIA NEGATYWNA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Pszczółki
Kolnik
Skowarcz
Różyny
Kleszczewko
Ulkowy
Rębielcz
Żelisławki
Ostrowite

TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK

NIE
NIE
NIE
NIE
NIE
NIE
NIE
NIE
NIE

Biorąc pod uwagę powyższe, podjęcie uchwały uważa się za zasadne.
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