Projekt
z dnia 14 czerwca 2018 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA BYDGOSZCZY
z dnia .................... 2018 r.
w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta
Bydgoszczy
Na podstawie art. 12 ust. 3 ,5, 6 i 7 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2016r. poz.487, z 2017r. poz. 2245 i 2439 oraz z 2018r.
poz. 310 i 650) po zasięgnięciu opinii Dowódcy Garnizonu Bydgoszcz oraz Rad Osiedli
uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się następujące zasady usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych:
1. Miejsce sprzedaży i podawania napojów alkoholowych nie może być usytuowane w odległości mniejszej
niż 60 metrów, mierząc tę odległość najbliższą drogą komunikacyjną oznaczoną dla ruchu pieszego, od wejścia
do miejsca sprzedaży do granicy niżej wymienionych obiektów:
1) żłobków, przedszkoli, szkół (z wyj. wyższych), internatów szkolnych, schronisk młodzieżowych, schronisk
dla bezdomnych, placówek opiekuńczo-wychowawczych (z wyłączeniem mieszkań usamodzielniających),
2) obiektów kultu religijnego: kościołów i kaplic,
3) cmentarzy,
4) placówek mających w zakresie działania profilaktykę i leczenie uzależnień psychoaktywnych.
2. Przez granicę obiektów wymienionych w ust. 1 rozumie się widoczne, stałe ogrodzenie terenu, na którym
znajdują się w/w obiekty, a w razie jego braku linię zetknięcia obiektu z gruntem.
3. Punkt ze sprzedażą napojów alkoholowych nie może być usytuowany:
1) na terenie plaż, pływalni i kąpielisk,
2) na terenie zakładów opieki zdrowotnej z wyj. punktów prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych
przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży usytuowanych w ogólnodostępnych obiektach
hotelowych,
3) w przejściach podziemnych,
4) w kioskach ( z wyj. piwa),
5) na terenie targowisk.
4. Pomiaru odległości pomiędzy punktami sprzedaży napojów alkoholowych a obiektami , które zostały
wymienione w ust. 1 niniejszego paragrafu, dokonuje się wzdłuż osi dróg przy których są usytuowane.
W przypadku przejścia na drugą stronę ulicy pomiaru dokonuje się prostopadle do osi drogi.
5. Zasady określone w ust. 1 nie mają zastosowania w przypadku, kiedy miejsce sprzedaży napojów
alkoholowych istniało przed powstaniem obiektów wymienionych w ust. 1 pkt 1-4.
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§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
dr Zbigniew Sobociński
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UZASADNIENIE
1.Przedmiot regulacji :
Dotyczy ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie
miasta Bydgoszczy
2.Omówienie podstawy prawnej:
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2016, poz. 487 z późn.
zm.), w art. 12 nakłada na gminę obowiązek ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania
napojów alkoholowych.
3.Konsultacje wymagane prawem (łącznie z przepisami wewnętrznymi):
Zgodnie z nałożonym przez ustawodawcę obowiązkiem wynikającym z art. 12 ust. 5 i ust. 6 przed
podjęciem uchwały, podlega ona zaopiniowaniu przez jednostki pomocnicze gminy oraz właściwego
miejscowo dowódcę garnizonu.
4.Uzasadnienie merytoryczne:
Proponowany projekt uchwały jest wynikiem uzgodnień specjalistów, w zakresie realizacji zadań
wynikających z przepisów ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.), powołanych do Miejskiej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bydgoszczy, reprezentujących środowiska służb
bezpieczeństwa i porządku (Policji i Straży Miejskiej), służb socjalnych, służby zdrowia (lekarz psychiatra),
Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodek Rehabilitacji, Terapii Uzależnień
i Profilaktyki „BORPA” oraz merytoryczną komórkę Urzędu Miasta Bydgoszczy w zakresie wydawania
zezwoleń na sprzedaż alkoholu.
Nowelizacja przepisów w zakresie wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu, wprowadzona ustawą
z dnia 10 stycznia 2018 roku o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. z 2018, poz. 310), wymaga
dokonania zmian w tym zakresie i zobowiązuje Radę Miasta Bydgoszczy do ustalenia w drodze uchwały
zasady usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
Proponowane rozwiązania oparte są na praktyce funkcjonowania na terenie miasta Bydgoszczy w ciągu
ostatnich dwudziestu lat, co czyni zadość zasadzie pewności prawa wynikającej z art. 14 ustawy z dnia
6 marca 2018 r. prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2018r., poz. 646).
5.Ocena skutków prawnych:
Uchwała nie wywołuje skutków finansowych dla budżetu Miasta.
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