
UCHWAŁA NR XLVI/437/18
RADY MIEJSKIEJ W JĘDRZEJOWIE

z dnia 22 czerwca 2018 r.

w sprawie:  zasad usytuowania na terenie gminy Jędrzejów 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 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz.994, poz.1000) w związku z art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 
26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016r. 
poz. 487, Dz. U. z 2017r. poz. 2245 i poz. 2439, Dz. U. z 2018r. poz. 310 i poz. 650) Rada Miejska 
w Jędrzejowie uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się na terenie gminy Jędrzejów następujące zasady usytuowania miejsc sprzedaży i podawania 
napojów alkoholowych:

1. Miejsce sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, zawierających powyżej 4,5% do 18% zawartości 
alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz powyżej 18% zawartości alkoholu nie może być zlokalizowane w odległości 
mniejszej niż 100 metrów od następujących obiektów: szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych 
i opiekuńczych, obiektów kultu religijnego, dworców kolejowych i autobusowych.

2. Dla miejsca sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa 
ustala się odległość od obiektów określonych w ust.1 na 50 metrów.

§ 2. Odległości określone w §1 mierzone będą najkrótszą drogą dojścia od wejścia do miejsca sprzedaży 
i podawania napojów alkoholowych do wejścia do obiektu chronionego. 

§ 3. Użyte w § 2określenia oznaczają:

1. „najkrótsza droga dojścia” - droga szlakiem komunikacyjnym pieszych uwzględniająca przepisy o ruchu 
drogowym gwarantujące bezpieczeństwo publiczne,

2. „wejście do obiektu chronionego” - drzwi wejściowe do obiektu, bądź w przypadku gdy obiekt 
usytuowany jest na terenie ogrodzonym wejście na teren nieruchomości.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jędrzejowa.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XI/89/11 Rady Miejskiej w Jędrzejowie zdnia 29 września 2011r. 
w sprawie zasad  usytuowania na terenie miasta i gminy Jędrzejów miejsc sprzedaży i podawania napojów 
alkoholowych.

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

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 
w Jędrzejowie

mgr inż. Kazimierz Michalski
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Uzasadnienie

W dniu 9 marca 2018r. weszła w życie ustawa z dnia 10 stycznia 2018r. o zmianie ustawy o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018r. poz. 310), na mocy której rada gminy ma
obowiązek ustalić w drodze uchwały zasady usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania
napojów alkoholowych. Dotychczasowe uchwały zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych uchwał,
nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie wyżej wymienionej ustawy.

Stosownie do art. 12 ust. 5 cytowanej wyżej ustawy przed podjęciem niniejszej uchwały rada gminy
zasięga opinii jednostki pomocniczej gminy. Wobec tego projekt uchwały poddany został opinii w 37
sołectwach.

W związku z powyższym przygotowano uchwałę w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy
Jędrzejów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

W niniejszej uchwale nie zmieniono dotychczasowych zasad usytuowania na terenie gminy miejsc
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, określonych we wcześniejszej uchwale Nr XI/89/11 Rady
Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 29 września 2011r.
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