
UCHWAŁA NR XLV/351/2018
RADY GMINY NOWE OSTROWY

z dnia 12 października 2018 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/340/2018 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 30 sierpnia 2018 r. 
w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad 

usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Nowe Ostrowy.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                                        
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, 1349, 1432)  oraz  art. 12 ust. 1 i 3 ustawy 
z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. 
z 2016 r. poz. 487; z 2017 r. poz. 2245 i 2439; z 2018 r. poz. 310, 650 i 1669) po zasięgnięciu opinii 
jednostek pomocniczych gminy uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLIV/340/2018 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie 
ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania 
miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Nowe Ostrowy wprowadza się 
zmianę § 3, który otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 3. 1. Ustala się, że miejsca sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy 
Nowe Ostrowy nie mogą być usytuowane w odległości mniejszej niż:

1) 20 m od obiektu kultu religijnego: kościoła, kaplicy, domu modlitwy;

2) 50 m od przedszkola, szkoły i placówki oświatowej, w rozumieniu ustawy o systemie oświaty 
oraz placówki opiekuńczo – wychowawczej, wydzielonego placu zabaw dla dzieci, świetlicy 
socjoterapeutycznej, świetlicy środowiskowej.

2. Pomiaru odległości dokonuje się wzdłuż ciągów komunikacyjnych od głównych drzwi 
wejściowych miejsc określonych w ust. 1, do drzwi wejściowych miejsc sprzedaży lub podawania 
napojów alkoholowych.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowe Ostrowy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego.
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Uzasadnienie

Konieczność podjęcia w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/340/2108 Rady Gminy Nowe Ostrowy
z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na
terenie Gminy Nowe Ostrowy wynika z  zastrzeżeń organu nadzoru, które zostały wskazane
w uzasadnieniu zawiadomienia o wszczęciu postępowania nr PNIK-I.4131.745.2018 z dnia 18 września
2018r. dotyczącym uchwały nr XLIV/340/2018 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 30 sierpnia 2018r.
Zastrzeżenia organu dotyczą braku minimalnej odległości w usytuowaniu punktów sprzedaży alkoholu
od obiektów chronionych (placówek oświatowych, miejsc kultu religijnego).

Wobec powyższego w projekcie zmiany uchwały Nr XLIV/340/2108 Rady Gminy Nowe Ostrowy
z dnia 30 sierpnia 2018r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na
terenie Gminy Nowe Ostrowy proponuje się następujący zapis „ § 3. 1. Ustala się, że miejsca
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Nowe Ostrowy nie mogą być
usytuowane w odległości mniejszej niż:

1)20 m od obiektu kultu religijnego: kościoła, kaplicy, domu modlitwy;

2)50 m od przedszkola, szkoły i placówki oświatowej, w rozumieniu ustawy o systemie oświaty oraz
placówki opiekuńczo – wychowawczej: wydzielonego placu zabaw dla dzieci, świetlicy
socjoterapeutycznej, świetlicy środowiskowej.

2. Pomiaru odległości dokonuje się wzdłuż ciągów komunikacyjnych od głównych drzwi wejściowych
miejsc określonych w ust. 1, do drzwi wejściowych miejsc sprzedaży lub podawania napojów
alkoholowych.”

Proponowane odległości zostały zróżnicowane ze względu na obecne położenie punktów sprzedaży
napojów alkoholowych. Na terenie gminy Nowe Ostrowy w trzech miejscowościach sklepy położone
są w bliskiej odległości od Kościoła. Przedsiębiorcy prowadzą w nich również sprzedaż alkoholu
począwszy od lat 90 – tych. Do chwili obecnej nie wnoszono do naszego urzędu skarg w sprawie ich
działalności.

Jeżeli chodzi o placówki oświatowe to w obecnym stanie żadna z nich nie znajduje się w odległości
mniejszej niż 50 metrów, a wręcz są to odległości dużo większe.

W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.
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