
UCHWAŁA NR LVI/594/2018
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU

z dnia 2 października 2018 r.

w sprawie określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów 
alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Swarzędz

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 oraz art 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 12 ust. 3 i ust. 7 ustawy
z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 487 ze zm.) Rada Miejska w Swarzędzu uchwala, co następuje:

§ 1. 
1. Ustala się na terenie Miasta i Gminy Swarzędz zasady usytuowania miejsc sprzedaży

i podawania napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży
i poza miejscem sprzedaży.

2. Punkty sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu 
sprzedaży i poza miejscem sprzedaży nie mogą być usytuowane w odległości mniejszej niż 
50 metrów od:
1) przedszkoli, szkół i innych placówek oświatowo–wychowawczych;
2) obiektów kultu religijnego.

3. Odległość określona w ust. 2 liczona będzie najkrótszą drogą dojścia wzdłuż ciągów 
komunikacyjnych od najbliższego wejścia na teren nieruchomości, o której mowa w ust. 2 punkt 
1 i 2, do wejścia do punktu sprzedaży lub punktu podawania napojów alkoholowych.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego.
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Uzasadnienie

Nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nałożyła
obowiązek podjęcia uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie Miasta i Gminy
Swarzędz miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Ze względu na powyższe konieczna jest zmiana zapisów dotychczas obowiązującej
uchwały Nr XXVI/224/2009 Rady Miejskiej w Swarzędzu.

Uchwalenie niniejszego aktu w żaden sposób nie wpłynie na zwiększenie dostępności
alkoholu, ponieważ zasady w nim zawarte nie ulegają zmianie, lecz stanowią spełnienie
ustawowego wymogu podjęcia nowej uchwały.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi, w przypadku nie podjęcia nowej uchwały w sprawie zasad usytuowania
miejsc sprzedaży napojów alkoholowych, dotychczasowe uchwały rad gmin zachowują moc
nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie znowelizowanych przepisów.

Uwzględniając wymogi art. 12 pkt 5 ustawy o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 487 ze zm.) uzyskano opinie
jednostek pomocniczych.

W związku z powyższym zasadne jest podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Swarzędzu
określającej zasady usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na
terenie Miasta i Gminy Swarzędz.
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