UCHWAŁA NR L/660/2018
RADY GMINY LUBICZ
z dnia 7 września 2018 r.
w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Lubicz miejsc sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2018r., poz. 994, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) oraz art. 12 ust. 3 i art. 14 ust. 6 ustawy z dnia
26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016r.,
poz. 487, z 2017r., poz. 2245, poz. 2439, z 2018r., poz. 310 i poz. 650) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Na terenie gminy Lubicz lokale, w których odbywa się sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych
do spożycia w miejscu sprzedaży nie mogą być usytuowane bliżej niż 50m od:
1) obiektów i placówek oświatowo – wychowawczych i opiekuńczych;
2) obiektów kultu religijnego;
3) zakładów opieki zdrowotnej;
4) placów zabaw dla dzieci;
5) stacji PKP w Lubiczu Dolnym.
2. Odległości o, których mowa w ust. 1 mierzone są najkrótszą drogą dojścia wzdłuż osi ciągów
komunikacyjnych dla ruchu pieszych zgodnie z zasadami prawa o ruchu drogowym tj. od głównego wejścia
danego punktu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych do drzwi wejściowych obiektów wymienionych
w ust. 1.
3. Punkty sprzedaży i podawania napojów alkoholowych nad jeziorem w Józefowie i rzeką Drwęcą
nie mogą usytuowane bliżej niż 100m od linii brzegowej i 50m od plaży, licząc od wejścia do lokalu
gastronomicznego lub „ogródka piwnego”.
§ 2. Nie stosuje się kryterium odległości, o którym mowa w §1 pkt. 1 w odniesieniu do punktów sprzedaży
napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.
§ 3. Zabrania się spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych z wyjątkiem miejsc, gdzie
punkt sprzedaży uzyskał zezwolenie jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu
sprzedaży na wyznaczonym terenie.
§ 4. 1. Dopuszcza się możliwość funkcjonowania tzw. „ogródków piwnych” na wolnym powietrzu ze
sprzedaży i podawaniem napojów alkoholowych zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa, które
mogą być usytuowane:
1) przy lokalach gastronomicznych (w ramach posiadanego zezwolenia);
2) przy sklepach (na podstawie odrębnego zezwolenia).
2. Lokalizacja „ogródka piwnego” nie może stanowić przeszkody dla ruchu pieszych, zagrożenia dla
bezpieczeństwa ruchu drogowego, zagrożenia porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz zakłócać ciszy
i spokoju sąsiednich posesji.
§ 5. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Lubicz.
§ 6. Traci moc uchwała Nr XXXII/410/97 Rady Gminy Lubicz z dnia 19 maja 1997r. w sprawie zasad
usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i warunków sprzedaży napojów alkoholowych.
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§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Hanna Anzel
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Uzasadnienie
Konsultacje wymagane prawem:
Zgodnie z nałożonym przez ustawodawcę obowiązkiem wynikającym z art. 12 ust. 5 i ust. 6 przed
podjęciem uchwały, podlega ona zaopiniowaniu przez jednostki pomocnicze gminy (sołectwa).
Uzasadnienie merytoryczne:
W dniu 10 stycznia 2018 roku Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawę o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. z 2018,
poz. 310). Znowelizowana ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U.
z 2016 r., poz. 487 z późn. zm.) weszła w życie 9 marca 2018r. Powyższe wiąże się z możliwością podjęcia
uchwały przez Radę Gminy Lubicz, w zakresie wprowadzenia odstępstw od zakazu spożywania napojów
alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Lubicz, po wcześniejszych konsultacjach
z jednostkami pomocniczymi.
Zebrania wiejskie pozytywnie zaopiniowały:
1) zmniejszenie odległości ze 100 do 50 m lokali, w których odbywa się sprzedaż i podawanie napojów
alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży, od obiektów chronionych. Zmiana ta wymuszona została
bardziej gęstą zabudowę lokalową i przyczyni się do wydawania zezwoleń zgodnie z prawem a nie „na
granicy prawa”, co czyni zadość zasadzie pewności prawa wynikającej z art. 14 ustawy z dnia 6 marca
2018 r. prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2018r., poz. 646) i zaspokoi społeczne zapotrzebowanie.
2) w punktach detalicznych alkohol sprzedawany jest wyłącznie na wynos, nie stosuje się kryterium
odległości. Obowiązujące przepisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
(tj. Dz. U. z 2016, poz. 487 z późn. zm.) w art. 18 ust. 10 jednoznacznie wskazują na możliwość cofnięcia
przedsiębiorcy posiadanego zezwolenia (na okres 3 lat) w razie nieprzestrzegania warunków sprzedaży
napojów alkoholowych.
Czasokres funkcjonowania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi oraz Uchwały Nr XXXII/410/97 z dnia 19 maja 1997r pozwoliły na bardziej precyzyjne
rozstrzygnięcia dot. odległości od poszczególnych obiektów i instytucji od miejsc sprzedaży i podawania
napojów alkoholowych.
Rozważne dostosowanie odległości miejsc sprzedaży i podawania alkoholu do istniejących obiektów
z jednej strony stymuluje rozwój gospodarczy, a z drugiej strony buduje właściwe relacje zasad współżycia
społecznego.

Przewodniczący Rady Gminy
Hanna Anzel
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