
UCHWAŁA NR XXX / 156 / 2020 
RADY GMINY SZCZYTNIKI 

z dnia 10 grudnia 2020 r. 

w sprawie w sprawie zmiany uchwały NR L/285/2018 Rady Gminy Szczytniki z dnia 
20 lipca 2018 r.  w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na 
terenie Gminy Szczytniki. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990r., o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 713) i art. 12 ust. 1, ust.3 ustawy 
z dnia 26 października 1982r., o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
(tj. Dz. U. z 2019r., poz. 2277 ze zm.) Rada Gminy Szczytniki uchwala, co następuje: 

§ 1. W Uchwale Nr L/285/2018 Rady Gminy Szczytniki z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie 
ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad 
usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Szczytniki 
wprowadza się następujące zmiany: § 3 otrzymuje brzmienie: 

„§ 3. Wprowadza się ograniczenie sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do 
spożycia poza miejscem sprzedaży w godzinach nocnych. Ograniczenie to dotyczy 
sprzedaży prowadzonej   w godzinach 23:00 - 6:00 na terenie Gminy Szczytniki.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szczytniki. 

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

 

   

Przewodniczący Rady 
 
 

Bogdan Augustyniak 
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UZASADNIENIE

doo Uchwały Nr XXX / 156 / /2020
Rady Gminy w Szczytnikach
z dnia 10 grudnia 2020r

w sprawie zmiany uchwały NR L/285/2018 Rady Gminy Szczytniki z dnia 20 lipca
2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie
Gminy Szczytniki.

W dniu 9 marca 2018 r. weszła w życie ustawa nowelizująca ustawę o wychowaniu

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, która zgodnie z art. 12 nakłada na rady gmin

obowiązek podjęcie uchwał dotyczących maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów

alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, jak również do spożycia poza

miejscem sprzedaży oraz zasady usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania

napojów alkoholowych oraz godziny sprzedaży napojów alkoholowych uwzględniają

postanowienia gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Zgodnie z art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982r., o wychowaniu w trzeźwości

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 2277 ze zm.) Rada gminy może ustalić,

w drodze uchwały, dla terenu gminy lub wskazanych jednostek pomocniczych gminy, ograniczenia

w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem

sprzedaży. Ograniczenia mogą dotyczyć sprzedaży prowadzonej między godziną 2200 a 600.

Ustawodawca pozostawił gminom swobodę w zakresie ustalania, czy wprowadzane ograniczenia

godzinowe mają obowiązywać na terenie całej gminy, czy tylko we wskazanych jednostkach

pomocniczych gminy.

W związku z powyższym Rada Gminy Szczytniki jest uprawniona ustalenia ograniczenia

sprzedaży napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży

w godzinach nocnych, pomiędzy godziną 23.00 a godziną 06:00 na terenie Gminy Szczytniki.

Zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982r., o wychowaniu w trzeźwości

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 2277 ze zm.) Rada gminy przed

podjęciem niniejszej uchwały zasięga opinii jednostek pomocniczych zgodnie z § 8 statutu gminy.

Do wszystkich sołectw skierowano projekt uchwały zmieniającej uchwałę NR L/285/2018

i poinformowano, o tym że w przypadku jeśli się nie zgadzają z ograniczeniami sprzedaży napojów

alkoholowych poza miejscem sprzedaży w godzinach nocnych, to mogą wyrazić swoją opinię.

Dotychczas ograniczenie sprzedaży napojów alkoholowych w godzinach nocnych wprowadzono
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na stacji Paliw w miejscowości Lipka zgodnie ze zgłaszanymi i powtarzającymi się zakłóceniami

bezpieczeństwa i porządku publicznego. Aby zapobiec praktykom ograniczającym konkurencję,

konieczne jest podjęcie zmiany w uchwale, aby punkty sprzedaży alkoholu do spożycia poza

miejscem sprzedaży były traktowane równo.

Natomiast zgodnie z dyspozycją art. 12 ust.7 przedmiotowej ustawy godziny sprzedaży napojów

alkoholowych uwzględniają postanowienia gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania

problemów alkoholowych.

W świetle powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne i uzasadnione.
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