UCHWAŁA NR 0007.XXXIX.328.2018
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI
z dnia 14 czerwca 2018 r.
w sprawie ustalenia na terenie miasta Złotoryja maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż
i podawanie napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania oraz odstępstw od
zakazu spożywania napojów alkoholowych.
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 (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 1, ust.3 i art.14 ust. 2b
ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj.
Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.) Rada Miejska w Złotoryi uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się na obszarze miasta Złotoryja maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych:
1. do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo przeznaczonych do spożycia:,
a) poza miejscem sprzedaży - 50
b) w miejscu sprzedaży - 25
2. powyżej 4,5% do 18 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa)przeznaczonych do spożycia:
a) poza miejscem sprzedaży - 50
b) w miejscu sprzedaży- 25
3. powyżej 18 % zawartości alkoholu ,przeznaczonych do spożycia:
a) poza miejscem sprzedaży - 45
b) w miejscu sprzedaży - 20
§ 2. 1. Punkty sprzedaży oraz punkty sprzedaży i podawania napojów alkoholowych nie mogą być
usytuowane w odległości mniejszej niż 30 m od obiektów chronionych:
1. przedszkoli
2. szkół ,
3. placówek oświatowo-wychowawczych i opiekuńczych
4. ogrodzonych placów zabaw.
2. Odległość, o której mowa w ust.1 mierzy się ciągiem komunikacyjnym od drzwi wejściowych
przeznaczonych dla klientów punktu sprzedaży lub punktu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych do
ogólnodostępnego wejścia do obiektów wymienionych w ust.1.
3. Przez „ciąg komunikacyjny” należy rozumieć odległość jaką trzeba pokonać od drzwi wejściowych
przeznaczonych dla klientów punktu sprzedaży lub punktu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych do
wejścia do obiektu chronionego, bez napotykania naturalnych lub sztucznych przeszkód i bez narażania się na
naruszanie przepisów Prawa o ruchu drogowym.
4. Wejście do obiektu chronionego to ogólnodostępne wejście do obiektu posadowionego na posesjach
nieogrodzonych, a w przypadku posesji ogrodzonych , ogólnodostępne wejście w ogrodzeniu trwałym.
§ 3. Wprowadza się odstępstwo od zakazu spożywania napojów alkoholowych w następujących miejscach
publicznych na terenie miasta Złotoryja:
1) Zalew złotoryjski,
2) teren ogrodzony przy Kopalni „Aurelia”,
3) Rynek (podczas imprez plenerowych organizowanych przez
podległe).
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§ 4. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Rady Miejskiej w Złotoryi Nr
XXXIV/316/2001 z dnia 27 września 2001 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów
alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia
w miejscu i poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i warunków sprzedaży tych
napojów, zmieniona uchwałą Rady Miejskiej w Złotoryi Nr VII/39/2003 z dnia 25 marca 2003 r. zmieniającą
uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5%
alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży
oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Złotoryja
i uchwałą Rady Miejskiej w Złotoryi Nr XXXIV/222/2005 z dnia 30 czerwca 2005 r. zmieniającą uchwałę
w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu
(z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz
zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Złotoryja.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej
Ewa Miara
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Uzasadnienie
W dniu 10 stycznia 2018 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz, U, z 2018 r.,
poz.310). Znowelizowana ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi weszła
w życie w dniu 9 marca 2018 r. Nowa ustawa nakłada na rady gmin obowiązek uchwalenia uchwał
dotyczących maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia
w miejscu sprzedaży, jak i do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży
napojów alkoholowych na terenie miasta Złotoryja.
Wymieniona wyżej ustawa w art. 14 wprowadza zakaz spożywania napojów alkoholowych w miejscach
publicznych, dając jednocześnie możliwość radzie gminy wprowadzenia w drodze uchwały odstępstwa od
tego zakazu, jeżeli uzna ona, że nie będzie to miało negatywnego wpływu na odpowiednie kształtowanie
polityki społecznej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i nie będzie zakłócało bezpieczeństwa
i porządku publicznego. W celu umożliwienia sprzedaży n napojów alkoholowych w czasie
organizowanych imprez na świeżym powietrzu, należy skorzystać z takiego odstępstwa.
Dotychczasowe zasady usytuowania miejsc sprzedaży i podawania alkoholu na terenie miasta Złotoryja
określa uchwała Nr XXXIV/316/2001 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 27 września 2001 r. w sprawie
ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych
zawierających powyżej 4,5% alkoholu
(z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży oraz zasad
usytuowania miejsc sprzedaży i warunków sprzedaży tych napojów , zmieniona uchwałą Rady Miejskiej
w Złotoryi Nr VII/39/2003 z dnia 25 marca 2003 r. i uchwałą Rady Miejskiej w Złotoryi Nr
XXXIV/222/2005 z dnia 30 czerwca 2005 r.
Do tej pory limitowana była wyłącznie liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 4,5
% do 18 % zawartości alkoholu ( z wyjątkiem piwa) i powyżej 18 % zawartości alkoholu, po zmianie
limitowana ma być także liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5 % zawartości alkoholu
i piwa.
Dotychczasowy limit punktów na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza
miejscem sprzedaży określony był na poziomie 50 punktów (do 4,5 % zawartości alkoholu oraz na piwonie było limitu), powyżej 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) – 50, powyżej 18 %
zawartości alkoholu -50.
W przedłożonym projekcie uchwały proponujemy zmniejszyć liczbę zezwoleń do 145; do 4,5 %
zawartości alkoholu oraz na piwo - 50, powyżej 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) –
50 , powyżej 18 % zawartości alkoholu - 45.
Co się tyczy zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu
sprzedaży dotychczasowy limit wynosił 25 punktów (do 4,5 % zawartości alkoholu oraz na piwo – nie było
limitowane, powyżej 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) – 25 , powyżej 18 %
zawartości alkoholu -25).
W nowym projekcie uchwały proponujemy pozostawić liczbę zezwoleń na poziomie 70 zezwoleń; do 4,5
% zawartości alkoholu oraz na piwo - 25, powyżej 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa)
– 25 , powyżej 18 % zawartości alkoholu - 20.
Na dzień 19.04.2018 r. na terenie miasta Złotoryja funkcjonują 52 placówki, w których jest sprzedawany
lub podawany alkohol, w tym 37 placówek detalicznych (sklepów) i 15 lokali gastronomicznych.
W obrocie gospodarczym w sprzedaży detalicznej (sklepy) jest 106 zezwoleń
-do 4,5 % zawartości alkoholu oraz na piwo- 37
- powyżej 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) -35
- powyżej 18 % zawartości alkoholu – 34, a w gastronomii 30 zezwoleń
-do 4,5 % zawartości alkoholu oraz na piwo- 15,
- powyżej 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) – 8,
- powyżej 18 % zawartości alkoholu - 7 .
Przyjęta w projekcie maksymalna liczba zezwoleń dostosowuje ich ilość do potrzeb ograniczenia
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dostępności alkoholu. Limit zezwoleń został obniżony w stosunku do aktualnie obowiązującej uchwały,
nie spowoduje to utraty zezwoleń przez działające już punkty.
Zgodnie z art.12 ust.3 w aktualnym brzmieniu ustawy z dnia 28 października 2982 r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. , poz.487, z późn. zm.),
rada gminy ustala, w drodze uchwały, zasady usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania
napojów alkoholowych. Projekt uchwały wprowadza zasady usytuowania miejsc sprzedaży napojów
alkoholowych na terenie miasta Złotoryja wskazując ich minimalną odległość od miejsc chronionych,
takich jak szkoły, przedszkola, placówki oświatowo-wychowawcze i opiekuńcze, ogrodzone place zabaw
i boiska.
W myśl art. 12 ust.7 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi regulacje
dotyczące zasad usytuowania punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych uwzględniają
postanowienia gminnego programu profilaktyk i rozwiązywania problemów alkoholowych. Jednym z celów
Miejskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi przyjętego uchwała nr
0007.XXXII.277.2017 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30.11.2017 r. jest ograniczenie dostępu do
alkoholu. Cel ten ma być realizowany poprzez następujące zadania:
1. zmniejszenie liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18 %
a) w detalu do 45,
b) w gastronomii – 20.
Wprowadzone zmiany chronią miejsca uznane za szczególnie istotne ze społecznego punktu widzenia
oraz ograniczają dostępność do alkoholu o zawartości powyżej 18 % .
Uchwała pociągnie za sobą niewielkie skutki finansowe w postaci niewielkiego obniżenia wpływów do
budżetu miasta z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
Uchwały wydane na podstawie poprzedniego stanu prawnego zachowują moc do dnia wejścia w życie
nowych uchwał, nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy zmieniającej.
Zgodnie z treścią art.4 ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości u przeciwdziałaniu
alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych ( Dz. U. z 2018 r., poz.310) z dniem
wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr XXXIV/316/2001 Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 27 września 2001 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych
zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza
miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i warunków sprzedaży tych napojów,
zmieniona uchwałą Nr VII/39/2003 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 25 marca 2003 r. i uchwałą Nr
XXXIV/222/2005 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 czerwca 2005 r.
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