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UCHWAŁA NR …….    

RADY MIEJSKIEJ ŁASIN 

z dnia …….. 

    w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta i 

gminy Łasin 

Na podstawie art. 12 ust.1 ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm 
1)

) oraz art.18 ust.2 pkt 15, 

art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 

r. poz. 1875 z późn. zm.
2)

) uchwala się co następuje:   

      § 1. Ustala się na terenie miasta i gminy Łasin następujące zasady usytuowania miejsc 

sprzedaży i podawania napojów alkoholowych: 

1. punkty sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem  

      sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży nie mogą być usytuowane w odległości mniejszej niż 20  

      metrów od: 

    - szkół, przedszkoli oraz innych placówek oświatowo-wychowawczych, 

    - obiektów sakralnych. 

2. pomiaru odległości dokonuje się najkrótszą drogą dojścia po terenie dopuszczonym do    

     ruchu pieszego (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu  

     drogowym), od drzwi miejsc określonych w pkt 1 do drzwi miejsc sprzedaży lub  

     podawania napojów alkoholowych;   

      § 2. Tracą moc uchwały: 

1) Nr XXXII/205/2001 Rady Miasta i Gminy Łasin z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie  

      ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z  

      wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży  oraz      

      zasad usytuowania miejsc mi warunków sprzedaży napojów alkoholowych na terenie  

      miasta i gminy Łasin( Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2002 r. Nr 46, poz.857); 

2) Nr XXI/107/2004 Rady Miejskiej Łasin z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany  

      uchwały Nr XXXII/205/2001 Rady Miasta i Gminy Łasin z dnia 29 listopada 2001 r. w  

      sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5%  

      alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem  

      sprzedaży  oraz zasad usytuowania miejsc mi warunków sprzedaży napojów  

      alkoholowych na terenie miasta i gminy Łasin( Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z     

      2005 r. Nr 6, poz.91); 

      § 3.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Łasin 

      § 4.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Kujawsko – Pomorskiego. 

                            

                                                                                      Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

                                                                                                                 Rafał Radacki 

                                                                                 

1)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz.  2245 poz. 2439 oraz z 

2018 r. poz. 310 

2)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2232 oraz z 2018 r. poz. 

130 



 

 

Uzasadnienie 

do projektu uchwały 

Rady Miejskiej Łasin 

  

w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowychoholowych     

                                             na terenie miasta i gminy Łasin 

W dniu 9 marca 2018 r. weszła w życie ustawa nowelizująca ustawę z dnia 26 października 1982 

roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016, poz. 487.; z 

2017, poz. 2245. i 2439.; z 2018, poz. 310.) Art. 14. ust. 2a. stanowi, że „zabrania się spożywania 

napojów alkoholowych w miejscu publicznym, z wyjątkiem miejsc przeznaczonych do ich 

spożycia na miejscu, w punktach sprzedaży tych napojów”. Jednocześnie ust. 2b. tego samego 

artykułu mówi, że „Rada gminy może wprowadzić, w drodze uchwały, w określonym miejscu 

publicznym na terenie gminy odstępstwo od zakazu spożywania napojów alkoholowych, jeżeli 

uzna, że nie będzie to miało negatywnego wpływu na odpowiednie kształtowanie polityki 

społecznej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, o której mowa w art. 2 ust. 1, i nie będzie 

zakłócało bezpieczeństwa i porządku publicznego”. 

            Uchwała określa zasady usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych od szkół, 

przedszkoli oraz innych placówek oświatowo-wychowawczych, obiektów kultu religijnego. 

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi nie określa minimalnej odległości, która musi być zachowana, a jedynie 

wprowadza zakazy i przesłanki uniemożliwiające sprzedaż alkoholu w określonych miejscach i 

okolicznościach. W uchwale proponuje się usytuowanie miejsc sprzedaży napojów alkoholowych 

w odległości nie mniejszej niż 20 metrów od w/w obiektów.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Łasin, 03.10.2018 r. 

 

INFORMACJA 

 DOTYCZĄCA ZAOPINIOWANIA PROJEKTU UCHWAŁY  

 

W dniu 10 stycznia 2018r. Sejm uchwalił ustawę nowelizującą ustawę o wychowaniu w 

trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, która zobowiązuje gminy do podjęcia nowej 

uchwały regulującej przedmiotowe zagadnienie. 

W związku z powyższym przygotowano projekt uchwały w sprawie zasad usytuowania 

miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy Łasin.  

            Uchwała określa zasady usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych od szkół, 

przedszkoli oraz innych placówek oświatowo-wychowawczych, obiektów kultu religijnego. 

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi nie określa minimalnej odległości, która musi być zachowana, a jedynie 

wprowadza zakazy i przesłanki uniemożliwiające sprzedaż alkoholu w określonych miejscach i 

okolicznościach. W uchwale proponuje się usytuowanie miejsc sprzedaży napojów alkoholowych 

w odległości nie mniejszej niż 20 metrów od w/w obiektów.  

Proszę o zapoznanie mieszkańców z załączonymi materiałami oraz o zgłaszanie 

ewentualnych uwag  w terminie 14 dni od daty publikacji tego ogłoszenia na stronie informacyjnej 

MiG Łasin. 

 

 

             Burmistrz 

 

                                                                                                                 Rafał Kobylski 

 

 

 

Załącznik : 

1. Projekt uchwały w sprawie określa zasady usytuowania punktów sprzedaży napojów 

alkoholowych na terenie miasta i gminy Łasin 

 


