
UCHWAŁA NR XXI/168/2012
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU

z dnia 29 maja 2012 r.

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

Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982r., o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. z 2007r. Dz.U. Nr 70, poz. 473 z późniejszymi zmianami) oraz 
art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001r. Dz.U. Nr 142, 
poz. 1591 z późniejszymi zmianami) uchwala się co następuje: 

§ 1. Ustala się zasady usytuowania na terenie miasta i gminy Drezdenko miejsc sprzedaży 
i podawania napojów alkoholowych, stanowiąc, że: 

1) punkt sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży 
może być usytuowany w odległości nie mniejszej niż 50 m od: 

a) przedszkola, 

b) szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej, 

c) obiektu kultu religijnego, w tym kościoła, kaplicy, 

2) punkt sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, w tym 
samodzielny, wygrodzony ogródek letni, może być usytuowany w odległości nie mniejszej niż 50 
m od: 

a) przedszkola, 

b) szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej, 

c) obiektu kultu religijnego, w tym kościoła, kaplicy, 

§ 2. 1. Odległość, o której mowa w § 1 mierzona jest najkrótszą drogą dojścia od 
ogólnodostępnego wejścia do punktu sprzedaży do najbliższego ogólnodostępnego wejścia do 
przedszkola, szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej, obiektu kultu religijnego, 
w tym kościoła, kaplicy; 

2. W przypadku punktu sprzedaży napojów alkoholowych, nieposiadającego ogólnodostępnego 
wejścia, w którym sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza 
miejscem sprzedaży, prowadzona ma być na podstawie zezwolenia jednorazowego, odległość, o której 
mowa w § 1 mierzona jest najkrótszą drogą dojścia od najbliższej granicy terenu przeznaczonego pod 
punkt sprzedaży do najbliższego ogólnodostępnego wejścia do przedszkola, szkoły podstawowej, 
gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej, obiektu kultu religijnego, w tym kościoła, kaplicy, 
z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. Przez wejście do przedszkola, szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej, 
obiektu kultu religijnego, w tym kościoła, kaplicy, znajdującego się na terenie ogrodzonym, należy 
rozumieć najbliższe, ogólnodostępne wejście znajdujące się w ogrodzeniu tego terenu. 

4. Najkrótsza droga dojścia oznacza dojście po terenie dopuszczonym dla ruchu pieszego, zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, 
poz. 908 z późn. zm.). 

§ 3. Traci moc uchwała: 

1. Nr XXXIII/266/2001 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 sierpnia 2001 roku w sprawie 
ustalenia zasad usytuowania na terenie miasta i gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych 
i warunki sprzedaży tych napojów. 
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2. Nr XLIV/357/02 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 25bczerwca 2002 roku w sprawie zmiany 
uchwały Nr XXXIII/266/2001 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28.08.2001r w sprawie 
usytuowania na terenie miasta i gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunki sprzedaży 
tych napojów. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka. 

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

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Drezdenku 

Adam Kołwzan
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Uzasadnienie
Na terenie Gminy Drezdenko aktualnie obowiązuje uchwała Nr XXXIII/266/2001 Rady Miejskiej 
w Drezdenku z dnia 28 sierpnia 2001 roku w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie miasta 
i gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunki sprzedaży tych napojów oraz uchwała Nr 
XLIV/357/02 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie zmiany uchwały 
Nr XXXIII/266/2001 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28.08.2001r w sprawie usytuowania na 
terenie miasta i gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunki sprzedaży tych napojów. 
Delegację ustawową do ustalania na terenie gminy Drezdenko zasad usytuowania miejsc sprzedaży 
i podawania napojów alkoholowych przez radę gminy stanowi art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 26 
października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2007 
r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.). Natomiast - zgodnie z dotychczas stosowaną interpretacją przepisów 
prawa - podstawę do wyznaczenia przez radę gminy miejsc do organizacji imprez na otwartym 
powietrzu, podczas których może być prowadzona sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów 
alkoholowych, stanowił art. 14 ust. 5 ustawy, który brzmi: „sprzedaż, podawanie i spożywanie 
napojów zawierających więcej niż 4,5% alkoholu może odbywać się na imprezach na otwartym 
powietrzu tylko za zezwoleniem i tylko w miejscach do tego wyznaczonych”. Obecnie w przypadku 
imprez organizowanych na otwartym powietrzu zezwolenia są wydawane tylko w miejscach 
wyznaczonych przez Radę Miejską w wymienionej powyżej uchwale. W trakcie prowadzonych prac 
nasunęły się jednak wątpliwości dotyczące interpretacji art. 14 ust. 5 ustawy, na podstawie którego 
wyznaczano dotychczas miejsca do organizacji imprez na otwartym powietrzu. Po dokonaniu 
szczegółowej analizy rozwiązań prawnych przyjętych w ustawie z dnia 26 października 1982 r. 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi uznano, że wyznaczanie miejsc do 
sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na imprezach na otwartym powietrzu 
następuje w drodze zezwolenia jednorazowego. Samo wskazanie miejsca imprezy, gdzie będzie 
prowadzona sprzedaż napojów alkoholowych należy do przedsiębiorcy ubiegającego się o stosowne 
zezwolenie. Warunkiem jest, że usytuowanie miejsca sprzedaży napojów alkoholowych na imprezach 
na otwartym powietrzu musi być zgodne z zasadami ustalonymi przez radę gminy w uchwale podjętej 
na podstawie art. 12 ust.2 ustawy. Uchwała podjęta w trybie art. 12 ust. 2 jest bowiem aktem prawa 
miejscowego i ma charakter aktu powszechnie obowiązującego na danym terenie. Tym samym 
oznacza to, że postanowienia uchwały są wiążące zarówno w zakresie zezwoleń okresowych jak 
i zezwoleń jednorazowych na sprzedaż napojów alkoholowych. Ponadto przy wyznaczaniu miejsc do 
sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na imprezach na otwartym powietrzu 
muszą być przestrzegane zakazy wynikające z art. 14 ustawy. Uwzględniając powyższe, zachodzi 
konieczność zmiany przepisów prawa miejscowego, polegającej na uchyleniu dotychczas 
obowiązującej uchwały, w którym wyznaczono m.in. miejsca sprzedaży, podawania i spożywania 
napojów alkoholowych jak również na określeniu zasad usytuowania tych miejsc w przypadku 
zezwoleń jednorazowych. Zgodnie z przedłożonym projektem, w przypadku punktów ze sprzedażą 
napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (gastronomia) lub poza 
miejscem sprzedaży (sklepy), wyznaczanych na podstawie zezwoleń jednorazowych, podczas imprez 
organizowanych zarówno w budynkach, jak i na otwartym powietrzu, zachowane zostają zasady takie 
jak dla punktów stałych, określone w aktualnie obowiązującej uchwale (zachowanie odległości 50 
metrów od wejścia do punktu sprzedaży do wejścia do obiektów „chronionych”). Zmianie ulega 
natomiast sposób dokonania pomiaru. W projekcie uchwały ustalono, aby w przypadku punktów 
sprzedaży nieposiadających ogólnodostępnego wejścia, wyznaczanych na podstawie zezwoleń 
jednorazowych, odległość do wejścia do obiektu „chronionego” mierzona była, nie jak w przypadku 
punktów stałych od wejścia do punktu sprzedaży, lecz od granicy terenu przeznaczonego pod punkt 
sprzedaży. Taki pomiar wynika z faktu , że wiele punktów sprzedaży, zwłaszcza na imprezach na 
otwartym powietrzu, nie posiada ściśle wskazanego wejścia . Poza powyżej omówionymi różnicami, 
projekt nie przewiduje wprowadzenia żadnych zmian dotychczas obowiązujących zasad usytuowania 
punktów sprzedaży napojów alkoholowych. W trosce o czytelność aktu prawa miejscowego oraz 
zapewnienie, aby jego tytuł korespondował z treścią uchwały (bez konieczności odnoszenia się do 
kolejnych zmian), projekt przewiduje uchylenie aktualnie obowiązującej i podjęcie nowej uchwały 
przez Radę Miejską. 
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