
UCHWAŁA LVII/268/2018
RADY GMINY NIEBORÓW

z dnia 29 czerwca 2018 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000) oraz art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487, z 2017 r. poz. 2245, poz. 2439, 
z 2018 r. poz. 310, poz. 650) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się na terenie Gminy Nieborów zasady usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów 
alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży.

2. Punkty sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży mogą być 
usytuowane w odległości   nie  mniejszej  niż  50  metrów od:

1) szkół i placówek oświatowo-wychowawczych;

2) obiektów kultu religijnego takich jak kościoły, kaplice i cmentarze.

3. Punkty sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży  mogą 
być usytuowane w odległości  nie mniejszej  niż  20  metrów od:

1) szkół i placówek oświatowo-wychowawczych;

2) obiektów kultu religijnego takich jak kościoły, kaplice i cmentarze.

4. Odległość określona w ust. 2 i ust. 3 mierzy się od wejścia/wyjścia  głównego z ww. obiektu 
chronionego do wejścia/wyjścia  do punktu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

5. Pomiaru odległości dokonuje się najkrótszą drogą wzdłuż ciągów komunikacyjnych dla pieszych, 
z uwzględnieniem zasad ruchu drogowego.

§ 2. Traci moc Uchwała  Nr XXVIII/120/93 Rady Gminy w  Nieborowie z  dnia 20 lipca 1993 r. w sprawie 
określenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nieborów.

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

do projektu uchwały Rady Gminy Nieborów w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy
Nieborów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Z dniem 9 marca 2018 roku weszła w życie ustawa z dnia 10 stycznia 2018 roku o zmianie ustawy
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez
masowych.

Wspomniana wyżej ustawa wprowadza w ustawie z dnia 26 października 1982 roku o  wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487, z 2017 r. poz. 2245, poz. 2439,
z 2018 r. poz. 310, poz. 650) następujące zmiany:

art. 12 ust. 3 nakłada na Radę Gminy obowiązek ustalenia w drodze uchwały zasad usytuowania na
terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Zgodnie z art. 12 ust. 3 ww. ustawy dotychczasowa Uchwała Nr XXVIII/120/93 Rady Gminy w 
Nieborowie z  dnia 20 lipca 1993 r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc
sprzedaży napojów alkoholowych, podjęta przez Radę Gminy traci moc.

W związku z powyższym należało podjąć niniejszą uchwałę.

Przed podjęciem uchwały, zgodnie z art. 12 ust. 5 ww. ustawy zasięgnięto opinii 19 jednostek
pomocniczych (sołectw) Gminy Nieborów. Wszystkie sołectwa wyraziły pozytywną opinię.
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