UCHWAŁA NR XLVI/324/2018
RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP.
z dnia 25 czerwca 2018 r.
w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad
usytowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Książ Wlkp.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2018r. poz. 994 ze zm.) i art. 12 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2016r. poz. 487 ze zm.) Rada Miejska w Książu
Wlkp. uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się na terenie Gminy Książ Wlkp. maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych:
1) zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa przeznaczonych do spożycia:
a) poza miejscem sprzedaży – 40,
b) w miejscu sprzedaży – 25,
2) zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) do 18%, przeznaczonych do spożycia:
a) poza miejscem sprzedaży – 35,
b) w miejscu sprzedaży – 10,
3) zawierających powyżej 18% alkoholu przeznaczonych do spożycia:
a) poza miejscem sprzedaży – 35,
b) w miejscu sprzedaży – 10.
§ 2. 1. Ustala się następujące zasady usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych na terenie Gminy Książ Wlkp.:
1) punkty sprzedaży i podawania napojów alkoholowych do 4,5% alkoholu oraz piwa nie mogą być
usytuowane w odległości mniejszej niż 25 metrów od obiektów chronionych,
2) punkty sprzedaży i podawania napojów alkoholowych powyżej 4,5% zawartości alkoholu (z
wyjątkiem piwa) nie mogą być usytuowane w odległości mniejszej niż 30 metrów od obiektów
chronionych.
2. Przez obiekty chronione rozumie się:
1) szkoły,
2) przedszkola,
3) żłobki,
4) placówki oświatowo – wychowawcze,
5) obiekty kultu religijnego,
6) zakłady opieki społecznej.
3. Pomiaru odległości o których mowa w ust. 1 dokonuje się w następujący sposób:
1) w mieście Książ Wlkp. – najkrótszą drogą wzdłuż osi ciągów komunikacyjnych od wejścia do punktu
sprzedaży lub punktu podawania napojów alkoholowych, do wejścia na teren obiektów chronionych,
poprzez chodnik i przejście dla pieszych,
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2) poza miastem Książ Wlkp. – najkrótszą drogą wzdłuż osi ciągów komunikacyjnych od wejścia do
punktu sprzedaży lub punktu podawania napojów alkoholowych, do wejścia na teren obiektów
chronionych.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książa Wlkp.
§ 4. Traci moc uchwała nr XII/68/2007 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 17 lipca 2007r.
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 na termine gminy Książ Wlkp. miejsc sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2007r. nr 138, poz. 3094), zmieniona uchwałą nr
XXXIII/228/09 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 29 czerwca 2009r. (Dz.Urz. Woj.
Wielkopolskiego z 2009 nr 158 poz. 2721).
§ 5. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.
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UZASADNIENIE
do uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie
Gminy Książ Wlkp.
Na podstawie nowelizacji ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2016r. poz. 487 ze zm.), która weszła w życie dnia 9
marca 2018r., Rada Miejska w Książu Wlkp. ma obowiązek podjęcia uchwały w sprawie:
· maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż poszczególnych napojów alkoholowych
przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży,
· zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych.
Dotychczasowa uchwała określa liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych powyżej
4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w
miejscu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Obecnie ustawa mówi, nie o liczbie
punktów sprzedaży, lecz o liczbie zezwoleń na poszczególne rodzaje napojów alkoholowych.
Wskazane w niniejszej uchwale odległości w zakresie usytuowania miejsc sprzedaży
i podawania napojów alkoholowych są wystarczające dla realizacji celów ustawy o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Mając na względzie dotychczasowe
doświadczenia w tym zakresie oraz obowiązujące zapisy uchwały, zasadne jest ich dalsze
zastosowanie.
Zgodnie z art. 12¹ ust.5 w/w ustawy przed podjęciem niniejszej uchwały Rada Miejska w
Książu Wlkp. zasięga opinii jednostek pomocniczych gminy. W Gminie Książ Wlkp. funkcjonuje
21 sołectw, z tego 21 sołectw zaopiniowało projekt uchwały pozytywnie.
Mając na względzie fakt, iż nie ma innej możliwości osiągnięcia założonego celu,
konieczność podjęcia uchwały jest jak najbardziej uzasadniona.
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