
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 terenie gminy Książ Wlkp. 
miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Na podstawie art.12 ust.1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982r, o wychowaniu w 
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi / Dz. U. z 2007r. Nr 70 poz.473  / Rada Miejska  
 w Książu Wlkp. uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się dla terenu gminy Książ Wlkp. liczbę punktów sprzedaży napojów 
alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu / z wyjątkiem piwa/ wynoszącą:
1) 25 punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza   miejscem
    sprzedaży.
2) 17 punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu
     sprzedaży.

§ 2.1. Ustala się następujące zasady usytuowania na terenie gminy Książ Wlkp. miejsc 
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych:
1) punkty sprzedaży i podawania napojów alkoholowych powyżej 4.5 % zawartości alkoholu /z
    wyjątkiem piwa/ mogą być lokalizowane w odległości nie mniejszej niż 30 metrów  od  szkół,
     przedszkoli, kościołów, kaplic i zakładów opieki zdrowotnej.
2) punkty sprzedaży i podawania napojów alkoholowych do 4.5 %. alkoholu oraz na piwo mogą
     być lokalizowane w odległości nie mniejszej niż 25  metrów od szkół, przedszkoli, kościołów,
     kaplic i zakładów opieki zdrowotnej. 
 2. Odległość o której mowa w ust.1 ustala się następująco:
1) w mieście Książ Wlkp. - według drogi mierzonej od wejścia do punktu sprzedaży do wejścia do
     obiektów , poprzez chodnik i przejście dla pieszych.
2) poza miastem Książ Wlkp. - w linii prostej mierzonej na poziomie gruntu.

§ 3. Zasady o których mowa w § 2 dotyczą zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 
przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży, wydanych po dniu
wejścia w życie uchwały.

§ 4.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książa Wielkopolskiego.

§ 5. Tracą moc:
1)  Uchwała Nr XXIII/216/2001 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 28 września 2001r.
     w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych.
2) Uchwała Nr VI/47/2003 Rady Miejskiej w Książu Wlkp.z dnia 25 kwietnia 2003r. w sprawie
     ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających  powyżej 4.5 % 
     alkoholu / z wyjątkiem piwa/ przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz zasad
    usytuowania na terenie gminy Książ Wlkp.miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

          § 6.1.Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego 
          2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od  dnia  ogłoszenia.
                                                                                         Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                                         w Książu Wlkp

 /-/  Paweł Walkowiak



                                                   U z a s a d n i e n i e
 do Uchwały Nr XII/68 /2007 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 17 lipca 2007 roku. 

         W związku z pismem Prokuratury Rejonowej w Śremie z dnia 11 czerwca 2007r. dotyczącego 
zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 25 kwietnia 2003r.  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 terenie  gminy Książ Wlkp.  miejsc  sprzedaży i  podawania  napojów 
alkoholowych,  należy  doprecyzować usytuowanie  punktu  sprzedaży  i  podawania  napojów 
alkoholowych podając odległości w metrach od jakich punkt ten może być zlokalizowany od miejsc 
użyteczności publicznej określonych w uchwale.
Liczba punktów sprzedaży w stosunku do poprzednio ustalonych  nie uległa zmianie.
Wobec powyższego podjęcie uchwały należy uznać za uzasadnione.

                                                
                                                                                           p.f. Burmistrza
                                                                                       Książa Wielkopolskiego
                                                                                      /-/ Bronisław Lachowicz


