
UCHWAŁA NR XLVII/306/18
RADY MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO

z dnia 27 czerwca 2018 r.

w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Czerniejewo miejsc sprzedaży i podawania 
napojów alkoholowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 487 ze zm.) po przeprowadzeniu 
konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz po zaopiniowaniu z jednostkami 
pomocniczymi gminy Rada Miasta i Gminy Czerniejewo uchwala co następuje:

§ 1. Ustalić następujące zasady usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na 
terenie Gminy Czerniejewo:

1. miejsca sprzedaży i podawania napojów alkoholowych nie mogą być usytuowane w odległości mniejszej 
niż 50 m, licząc po najkrótszej drodze dojścia od ogólnodostępnego wejścia do punktu sprzedaży, do 
ogólnodostępnego wejścia do:

a) placówek służby zdrowia,

b) żłobków, przedszkoli, klubów dziecięcych, szkół, świetlic środowiskowych

c) kościołów,

2. ogólnodostępne wejście oznacza główne drzwi wejściowe do budynku.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Czerniejewo

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady

Miasta i Gminy Czerniejewo

/-/ Jan Kulpiński
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Uzasadnienie

do Uchwały Nr XLVII/306/18

Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 27 czerwca 2018r.

W dniu 9 marca 2018 r. weszła w życie ustawa nowelizująca ustawę o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, która nakłada na rady gmin obowiązek ustalenia w drodze uchwały zasad
usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Proponowany projekt uchwały określa zasady usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych na terenie Gminy Czerniejewo i ma charakter porządkowy.

Uchwała wydana na podstawie poprzedniego stanu prawnego zachowuje moc do dnia wejścia w życie
nowych uchwał, nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy zmieniającej.

Treść uchwały została skonsultowana z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Czerniejewie i jednostkami pomocniczymi Gminy.

Projekt skonsultowano także z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, których działalność
statutowa dotyczy konsultowanego obszaru. Usytuowanie miejsc sprzedaży koreluje z zapisami Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Czerniejewo.

Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię na wspólnym posiedzeniu komisji Rady Miasta i Gminy
Czerniejewo w dniu 20 czerwca 2018 roku.
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