
UCHWAŁA NR XLIV/341/2018
RADY GMINY W BĘDZINIE

z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Będzino, miejsc sprzedaży i podawania napojów 
alkoholowych

Na podstawie Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2018 poz. 994) oraz art. 12 ust. 3 i 5 ustawy z 26 października 1982 roku o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487, z 2017 r. poz. 181, 2245, 2439; 
z 2018 r. poz. 159, 310, 650), Rada Gminy w Będzinie uchwala, co następuje:

§ 1. 

1. Określa się ogólnie obowiązujące zasady usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych  na terenie 
Gminy Będzino  stanowiąc, że punkty sprzedaży  napojów alkoholowych  nie mogą być zlokalizowane  na 
działkach połączonych wspólną granicą  na której posadowione są następujące obiekty chronione:

1) przedszkola i żłobki,

2) szkoły  wraz z przyległym ogrodzonym  placem szkolnym i boiskiem sportowym,

3) obiekty kultu religijnego,

4) obiekty sportowe,

5) place zabaw dla dzieci.

§ 2. 

Dopuszcza się po udokumentowaniu przez przedsiębiorcę  i po uzyskaniu opinii  właściwej terenowo jednostki 
pomocniczej gminy, odstąpienie od wymogów określonych w §1 ust.1 w odniesieniu do:

1) obszaru położonego w obrębie nadbrzeża Morza Bałtyckiego w miejscowości Pleśna,

2) terenów  rekreacyjnych przyległych do J. Jamno w miejscowości Podamirowo,

3) placówek posiadających zezwolenia  na sprzedaż napojów alkoholowych wydane dla przedsiębiorców  
kontynuujących działalność  gospodarczą,  jeżeli w okresie ważności tych zezwoleń  powstały obiekty  
chronione, o których mowa  w §1 ust.1,

4) przedsiębiorców  prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych  w oparciu o zezwolenia wydane przez 
ministra ds. gospodarki oraz marszałka województwa, o ile przedsiębiorca  przedstawi zgodę  
zarządzających obiektami chronionymi  wymienionymi  w §1 ust.1, zlokalizowanymi  na działce  
graniczącej  z punktem sprzedaży alkoholu.

§ 3. 

Dopuszcza się, po spełnieniu  wymogów określonych innymi przepisami  prawa  sprzedaż napojów 
alkoholowych  w ogródkach kawiarnianych

§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Będzino.
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§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
w Będzinie

Andrzej Nożykowski
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Uzasadnienie do uchwały Nr XLIV/341/2018

Rady Gminy w Będzinie

z dnia 29 czerwca 2018 r.

W dniu 10 stycznia 2018 r.  Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie  imprez masowych  (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 310). Znowelizowania ustawa o wychowaniu w trzeźwości  i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  weszła 
w życie  z dniem 9 marca 2018 r. Powyższe wiąże się z koniecznością  podjęcia przez Radę Gminy w Będzinie, 
w terminie 6 miesięcy od wejścia w życie nowelizacji, nowych uchwał określających maksymalną liczbę 
zezwoleń  na sprzedaż napojów alkoholowych  na terenie Gminy Będzino  oraz zasady usytuowania na terenie 
gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, do czego obliguje Radę Gminy Będzino treść 
art.4 znowelizowanej ustawy.

Do czasu wejścia nowelizacji Gmina Będzino nie podejmowała uchwały dotyczącej zasad usytuowania  miejsc 
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Zgodnie z art.12 ust.3 w aktualnym brzmieniu ustawy z dnia 26 października 1982r o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2016r poz. 487, z późn. zm.) Rada 
Gminy ustala, w drodze uchwały, zasady usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów 
alkoholowych. Stosownie do postanowień art. 12 ust. 5 przedmiotowej ustawy  Rada Gminy przed podjęciem 
uchwały, zasięga opinii jednostki pomocniczej gminy.

W dniu 28 maja 2018 r. Rada Gminy w Będzinie zwróciła się do jednostek pomocniczych Gminy Będzino  
z prośbą o wyrażenie opinii m.in. na temat treści podejmowanej  uchwały  w zakresie zasad usytuowania 
miejsc sprzedaży napojów alkoholowych.

Wszystkie sołectwa zaopiniowały pozytywnie niniejszy projekt Uchwały.

Stosownie do treści art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości  
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  regulacje dotyczące zasad  usytuowania  punktów sprzedaży napojów 
alkoholowych uwzględniają postanowienia gminnych programów  profilaktyki i rozwiązywania problemów  
alkoholowych. Jednym z ośmiu celów Gminnego  Programu  Rozwiązywania Problemów  Uzależnień   
w Gminie Będzino z dnia 15 stycznia 2018r (rozdział 3 – Cele programu pkt. 2 i 6)  jest  podwyższanie 
poziomu wiedzy  o szkodliwości nadużywania alkoholu  i innych substancji  psychoaktywnych  , oraz  
kształtowanie postaw preferujących trzeźwość.  Cele te mają  być realizowane  poprzez organizowanie imprez 
bezalkoholowych , ograniczenie dostępu do alkoholu oraz organizacji  szkolenia  dla sprzedawców alkoholi.

Z opracowanej Diagnozy Problemów Uzależnień dla Gminy Będzino (2018r) wynika , że 38 % respondentów 
uznało problem nadużywania alkoholu za bardzo poważny a 18%  za poważny. Mieszkańcy Gminy Będzino 
najczęściej sięgają po alkohol  sprzedawany poza miejscem sprzedaży i to głównie sklepy stają się powodem 
problemów związanych z wypadkami , przemocą i problemami rodzinnymi. Dlatego działalność  gospodarcza 
dotycząca sprzedaży  napojów alkoholowych wymaga od władz gminy szczególnej uwagi.

Treść  uchwały , regulującej zasady usytuowania punktów sprzedaży  napojów alkoholowych wskazuje miejsca 
i obiekty  przebywania osób nieletnich , miejsca kultu religijnego , uprawiania sportu i rekreacji  - miejsca  dla , 
których Rada Gminy w Będzinie  wyraża troskę o wychowawczy i zgodny z zasadami społecznymi cel.

Przedmiotowa regulacja  podejmowanej uchwały nie powoduje dla Gminy Będzino obciążeń finansowych.
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