
UCHWAŁA NR XLV/351/18
RADY GMINY W BĘDZINIE

z dnia 30 lipca 2018 r.

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

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 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art.12 ust. 3 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. 

Ustala się na terenie Gminy Będzino zasady usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 
stanowiąc, że punkty sprzedaży napojów alkoholowych  przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży 
i poza miejscem sprzedaży,  nie mogą być usytuowane w odległości mniejszej niż 20 m od szkół, przedszkoli, 
placówek oświatowych, wychowawczych i opiekuńczych, obiektów kultu religijnego.

§ 2. 

Odległość wymienioną w §1 mierzy się wytyczonymi ciągami przeznaczonymi dla pieszych, od drzwi 
wejściowych punktu sprzedaży oraz sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, do drzwi wejściowych 
wyżej wskazanych obiektów.

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Będzino.

§ 4. 

Traci moc 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.

§ 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 XLV/351/18

Rady Gminy w Będzinie

z dnia 30 lipca 2018 r.

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

Stosownie do postanowień art. 13 ust. 5 przedmiotowej ustawy Rada Gminy przed podjęciem uchwały, zasięga 
opinii jednostki pomocniczej gminy.

Pierwotna treść Uchwały Nr XLIV/341/2018 Rady Gminy w Będzinie z dnia 29 czerwca 2018 r nie określała 
precyzyjnie odległości placówek handlowych (sklepy i gastronomia) od miejsc szczególnych na terenie gminy 
Będzino, co spowodowało konieczność jej uchylenia.

W dniu 23 lipca 2018 r Urząd Gminy w Będzinie zwrócił się ponownie do jednostek pomocniczych Gminy 
Będzino z prośbą o wyrażenie opinii na temat treści podejmowanej uchwały w zakresie zasad usytuowania 
miejsc sprzedaży napojów alkoholowych.

23 sołectwa opowiedziały się pozytywnie za treścią w/w uchwały. Jedno sołectwo stwierdziło, iż 
zaproponowana w projekcie uchwały odległość 20m jest za duża.

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.

Id: C73C55FE-01B5-4357-81B6-F05420191D9B. Podpisany Strona 1




