UCHWAŁA NR LII/411/2018
RADY MIEJSKIEJ W SŁUBICACH
z dnia 24 maja 2018 r.
w sprawie ustalenia dla terenu gminy Słubice maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych na terenie gminy Słubice oraz zasad usytuowania na terenie gminy
miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t. j. z 2017 r. Dz. U., poz. 1875 ze zm.), art. 12 ust. 1, 3, 5 i 7 ustawy
z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j.
z 2016 r. Dz. U., poz. 487 ze zm.) uchwala się co następuje:
§ 1. Rada Miejska w Słubicach po zasięgnięciu opinii jednostek pomocniczych gminy ustala
na terenie gminy Słubice maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
odrębnie dla poszczególnych rodzajów przeznaczonych do spożycia:
1) w miejscu sprzedaży:
a) 135 zezwoleń o zawartości do 4,5% alkoholu oraz na piwo,
b) 80 zezwoleń o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
c) 80 zezwoleń o zawartości powyżej 18% zawartości alkoholu;
2) poza miejscem sprzedaży:
a) 110 zezwoleń o zawartości do 4,5% alkoholu oraz na piwo,
b) 110 zezwoleń o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
c) 110 zezwoleń o zawartości powyżej 18% alkoholu.
§ 2. Ustala się następujące zasady usytuowania na terenie gminy Słubice miejsc sprzedaży
i podawania napojów alkoholowych:
1. Sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych może odbywać się tylko
w miejscach znajdujących się w odległości nie mniejszej niż 50 m od miejsc chronionych takich
jak: żłobków, przedszkoli, szkół i internatów.
2. Pomiaru odległości, o której mowa w ust. 1, dokonuje się komputerowo, na mapie
geodezyjnej, liczonej najkrótszą drogą dojścia ciągiem dróg publicznych od wyjścia z terenu
miejsca sprzedaży lub podawania napojów alkoholowych do wejścia na teren miejsc
chronionych wymienionych w ust. 1. W przypadku gdy miejsce to

jest ogrodzone – do

najbliższego wejścia lub wjazdu na ten teren.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Słubic.
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§ 4. Traci moc uchwała nr LVIII/472/2014 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 6 listopada
2014 r. w sprawie ustalenia dla terenu gminy Słubice liczby punktów sprzedaży napojów
zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza
miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Mariusz Olejniczak
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Załącznik do uchwały Nr LII/411/2018
Rady

Miejskiej

w Słubicach

z dnia 24 maja 2018 r.
Uzasadnienie
Nowym

brzmieniem

art. 12 ustawy

o wychowaniu

w trzeźwości

i przeciwdziałaniu

alkoholizmowi, ustalonym ustawą z dnia 10 stycznia 2018 r. zobligowano rady gmin m.in. do
ustanowienia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dla
poszczególnych rodzajów

zezwoleń przeznaczonych

odrębnie do spożycia w miejscu

sprzedaży i poza miejscem sprzedaży.
Mając na uwadze obowiązek wynikający z w/w ustawy w zakresie podejmowania działań
zmierzających do ograniczania spożycia napojów alkoholowych poprzez odpowiednie
kształtowanie polityki społecznej, w tym poprzez ograniczanie dostępności alkoholu, a z drugiej
strony obowiązek wynikający z ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców
wspieranie

rozwoju

przedsiębiorczości,

tworząc

korzystne

warunki

do

podejmowania

i wykonywania działalności gospodarczej, Burmistrz Słubic przedstawia Radzie Miejskiej
w Słubicach projekt uchwały, w którym zaproponowano ustalenie maksymalnego limitu
zezwoleń w oparciu o wyliczoną liczbę aktualnie wydanych (ważnych) zezwoleń, uwzględniając
limity punktów ustalonych obowiązującą dotychczas uchwałą nr LVIII/472/2014 Rady Miejskiej
w Słubicach z dnia 6 listopada 2014 r.

Limity te kształtują się następująco - dla detalu

110 punktów i dla gastronomii 80 punktów.
Zezwolenia na poszczególne rodzaje napojów
alkoholowych

Obecnie DETAL

Propozycja

Obecnie GASTRONOMIA

Propozycja

NIELIMITOWANE (dotychczas)
A do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa

88

110

102

120

LIMITOWANE
B powyżej 4,5% do 18% zawartości
alkoholu (z wyjątkiem piwa)

76

110

58

80

LIMITOWANE
C powyżej 18% zawartości alkoholu

81

110

57

80

245

330

217

280

Zezwolenia jednorazowe
wydano w 2017 r. – 8

+ 10

Zezwolenia „kateringowe”
wydano w 2017 r. – 0

+5

W celu zachowania praw nabytych przedsiębiorców,

Obecnie wydanych zezwoleń: 245+
217 =462 +8 = 477
(wg stanu na dzień
31.03.2018 r.)

Propozycja
330+280= 610+15=625
posiadających obecnie zezwolenia

dotychczas nielimitowane na sprzedaż napojów do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa, a także
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dla

zapewnienia

przedsiębiorcom

wydanie

zezwoleń

jednorazowych

i kateringowych

zaproponowano jak w projekcie uchwały.
Z analizy wydawania zezwoleń na przestrzeni lat 2014-2018 tj. w oparciu o obowiązującą
dotychczas uchwałę wynika, że stopień wykorzystania limitu określonego dla terenu naszej
gminy utrzymuje się na poziome podlegającym nieznacznym wahaniom, uwzględniając tempo
rozwoju sieci handlowej i gastronomicznej. Stąd też pozostałe limity nie wymagają zmian.
Nowela przytoczonej na wstępie ustawy wprowadziła również obowiązek ustalenia zasad
usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych w stosunku do miejsc
chronionych.

Przepis ten zarówno wynikający z obowiązującej ustawy jak i z orzecznictwa

pozostał niezmieniony (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia
25 maja 2017 r. o sygn.. akt II SA/Ke 130/17). Celem ustalenia zasad usytuowania na terenie
gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych jest wyłącznie szczególna ochrona
pewnych miejsc lub obiektów, przed zagrożeniem jakie może stwarzać alkohol
W związku z tym w przedłożonym projekcie uchwały pozostawiono odległość, tj. co najmniej
50 m jaka musi być zachowana od miejsc sprzedaży do miejsc chronionych, takich jak
żłobków, przedszkoli, szkół i internatów. Jako novum wprowadzono zapis uwzględniający
mierzenie tej odległości za pośrednictwem programu komputerowego dostępnego w urzędzie
oraz doprecyzowano zapis sposobu mierzenia tej odległości.
Nowela uzależniła wejście w życie obowiązującego prawa miejscowego w zakresie, o którym
mowa

w projekcie

uchwały

od

zasięgnięcia

opinii

jednostek

pomocniczych

gminy

(art. 12 ust. 5 ustawy). Zebrania wiejskie zwołane z inicjatywy Burmistrza Słubic na terenach
jednostek poszczególnych sołectw rozpoczęły się w dniu 9 kwietnia 2017 r. i trwały do
13 kwietnia 2018 r. włącznie.

Mieszkańcy poszczególnych sołectw wyrazili pozytywną opinię

do przedłożonego projektu uchwały.
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