
 

 
UCHWAŁA Nr VII/41/2015 
RADY GMINY ROZDRAŻEW 

z dnia 16 lipca 2015 r. 

w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz 
zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na 

terenie Gminy Rozdrażew 
 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. 
poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r.                 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 
z późn. zm.) Rada Gminy Rozdrażew uchwala, co następuje: 

§ 1. Użyte w uchwale określenia oznaczają: 

1) punkt sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza 
miejscem sprzedaży - punkt sprzedaży detalicznej, 

2) punkt sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu 
sprzedaży - lokal gastronomiczny, 

3) ogródek gastronomiczny - wyodrębnioną przestrzeń, zorganizowaną na wolnym 
powietrzu, przylegającą bezpośrednio do lokalu gastronomicznego. 

§ 2. Ustala się liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających 
powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem 
sprzedaży w ilości 20 punktów. 

§ 3. Ustala się liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających 
powyżej 4,5% (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży                
w ilości 3 punktów. 
 

§ 4. Przedsiębiorca posiadający zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 
przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży może sprzedawać i podawać alkohol, 
także w ogródkach gastronomicznych. 

§ 5. 1. Miejsce sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza 
miejscem jak i w miejscu sprzedaży może być usytuowane w odległości nie mniejszej niż 
50 m od: 
1) szkół podstawowych i gimnazjalnych, 
2) obiektów kultu religijnego, cmentarzy; 
3) zakładów opieki społecznej lub zdrowotnej; 

2. Odległość, o której mowa w ust. 1 mierzy się najkrótszą drogą dojścia,                       
od głównego wejścia do budynku, w którym usytuowany jest punkt sprzedaży napojów 
alkoholowych do głównego wejścia obiektów wymienionych w ust. 1. 

3. Najkrótsza droga dojścia oznacza dojście po terenie dopuszczonym do ruchu 
pieszego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu 
drogowym(tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, ze zm.). 

4. Zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w punktach, które nie 
spełniają zasad usytuowania określonych w niniejszej uchwale zachowują ważność                
do końca okresu, na jaki zostały wydane. 
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§ 6. Traci moc Uchwała Nr XXI/109/2001 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 31 sierpnia 

2001 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych 
zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia 
poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz określenia zasad usytuowania 
miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów na terenie 
gminy Rozdrażew zmieniona uchwałą Nr XXII/113/2001 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 
26 listopada 2001 r. w sprawie zmiany uchwały XXI/109/2001 Rady Gminy Rozdrażew           
z dnia 31 sierpnia 2001 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów 
zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia 
poza miejscem sprzedaży jak   i w miejscu sprzedaży oraz określenia zasad usytuowania 
miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów na terenie 
gminy Rozdrażew. 

 
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rozdrażew. 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz. Urz. Woj.   
Wielkopolskiego. 

 
                                                                       Przewodniczący Rady Gminy  
        Artur Jakubek  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Uzasadnienie: 
 
Na podstawie art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu                         
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Rada Gminy ustala liczbę punktów 
sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa) 
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży. Rada 
Gminy ustala także zasady usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania 
napojów alkoholowych. 
Podjęcie nowej uchwały w sprawie usytuowania miejsc sprzedaży  i podawania napojów 
alkoholowych wynika z wprowadzenia minimalnej odległości miejsc sprzedaży                 
i podawania alkoholu od określonych miejsc użyteczności publicznej oraz określenia 
sposobu pomiaru tej odległości. 
W niniejszej uchwale zmienia się liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych 
przeznaczonych do spożycia poza miejscem z istniejących 22 na 20 , mając na uwadze  
ograniczenie dostępności alkoholu. Nie ulega zmianie liczba punktów sprzedaży napojów 
alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży. 
Ponadto zmian dokonuje się z uwagi na zmiany przepisów prawnych, które spowodowały,         
że wiele zapisów dotychczasowej uchwały stało się nieaktualnych. 

 
 
        Wójt Gminy  

Mariusz Dymarski  


