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UCHWAŁA NR XIV/70/2011
RADY GMINY GNIEZNO

z dnia 16 września 2011 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 zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Gniezno. 

Na podstawie art18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym z późn.zm. (tekst 
jednolity Dz.U.z 2001r. Nr 142 ,poz.1591 z 2002r.Nr 23, poz.220,Nr 62 ,poz.558, Nr 113, poz.984,Nr 214, 
poz.1806, z 2003r. Nr 80 ,poz.717 i Nr 162,poz.1568 ,z 2004 Nr 153 poz.127,Nr 102 poz.105 ,Nr 116 poz.1203,Nr 
167 poz.1759 z 2005r. Dz. U. Nr 172 poz. 1441i Nr 
175,poz.1457,z2006r.Nr17poz.128,Nr181poz.1337z2007r.Nr48poz.327,Nr138poz.974,Nr173poz.1218 z 2008r Nr 
180,poz.1111 i Nr 22, poz.1458, z 2009r. Nr 52, poz.420 i Nr 157, poz.1241 oraz z 2010r.Nr 28,poz.142 i 146, Nr 
40, poz.230 i Nr 106, poz.675) oraz art. 12 ust.1, 2 i 3 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz.U. z 2007r. Nr70, poz. 473 z późn.zm.,Dz.U.z 2007r. Nr 115. 
poz.793 i Nr 176, poz.1238, z 2008r. Nr 227, poz.1505, z 2009r. Nr 18, poz.97 i Nr 144, poz.1175 oraz z 2010r. Nr 
47, poz.278 i Nr 127, poz.857) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Liczbę punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu ( z wyjątkiem piwa) 
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży ustala się na 42. 

§ 2. Liczbę punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa ), 
przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży ustala się na 51. 

§ 3. 1. Miejsca sprzedaży i podawania napojów alkoholowych nie mogą być usytuowane w odległości 
mniejszej niż 30 metrów od wejścia do punktu sprzedaży do granicy, tj. widocznego, stałego ogrodzenia terenu, na 
którym znajdują się niżej wymienione obiekty: 

1) szkoły; 

2) przedszkola; 

3) kościoły, cmentarze; 

2. Pomiaru odległości określonej w ust.1 dokonuje się od wejścia do punktu, w którym zamierzona jest 
sprzedaż napojów alkoholowych do granicy działki, na której znajdują się obiekty wymienione w ust.1, liczonej 
wzdłuż ciągów pieszo-jezdnych. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gniezno. 

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXI/149/2004 Rady Gminy Gniezno z dnia 1.12.2004r. w sprawie wyznaczenia 
liczby punktów sprzedaży alkoholu. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Wielkopolskiego. 
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Uzasadnienie

Na podstawie art.12 ust.1,2 i 3 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi rada Gminy w drodze uchwały ustala liczbę punktów sprzedaży napojów 
alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa ), przeznaczonych do spożycia poza 
miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasady usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych 
na terenie Gminy. Zmiany, jakie zachodzą w kraju w wyniku wprowadzonych nowych aktów prawnych, ich 
nowelizacja, a także działania organów Gminy w zakresie wspierania małej i średniej przedsiębiorczości 
determinują wprowadzenie nowych rozwiązań i mają na celu uporządkowanie przepisów prawa miejscowego. 
Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu ( z wyjątkiem piwa) 
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży w ilości 93 nie uległa zmianie. 
Nowa uchwała ma na celu doprecyzowanie sposobu dokonywania pomiaru odległości między punktem sprzedaży, 
a obiektem chronionym. Przepisy obowiązującej uchwały nie były precyzyjne i powodowały wątpliwości 
interpretacyjne w tym zakresie. Ponadto w nowej uchwale określono odległości usytuowania miejsca sprzedaży 
i podawania alkoholi od obiektów tj.szkół, przedszkoli, kościołów i cmentarzy. Niniejszy projekt uchwały został 
pozytywnie zaopiniowany przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Podjęcie nowej 
uchwały porządkuje więc braki, które posiadała w swej treści uchwała Nr XXI/149/ 2004 z dnia 1.12.2004r. Rady 
Gminy Gniezno w sprawie wyznaczenia liczby punktów sprzedaży alkoholu. Wywołanie niniejszej uchwały stało 
się konieczne i jest w pełni uzasadnione. 


