
UCHWAŁA NR XLVI/365/2018
RADY GMINY CZERNICA

z dnia 29 sierpnia 2018 r.

w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy 
Czernica i  ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Czernica  miejsc sprzedaży i podawania 

napojów alkoholowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zmianami) oraz art. 12 ust. 1 i 3 ustawy z dnia
26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2016 r., poz. 487 ze zmianami) Rada Gminy Czernica uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się na obszarze gminy Czernica maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych:

1) do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo w ilości 65,

2) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) w ilości 49,

3) powyżej 18% zawartości alkoholu w ilości 50.

2. Ustala się na obszarze gminy Czernica maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 
przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży:

1) do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo w ilości 23,

2) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) w ilości 11,

3) powyżej 18% zawartości alkoholu w ilości 10.

3. Ustala się na obszarze gminy Czernica maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży:

1) do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo w ilości 42,

2) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) w ilości 38,

3) powyżej 18% zawartości alkoholu w ilości 40.

§ 2. 1. Ustala się zasady usytuowania na terenie gminy Czernica miejsc sprzedaży i podawania napojów 
alkoholowych, zwane dalej „punktami”, które  nie mogą być położone w odległości mniejszej niż 25 m od:

1) szkół, przedszkoli, zespołów szkół,

2) kościołów i kaplic,

3) cmentarzy.

2. Spełnienie przez dany punkt warunku usytuowania określonego:

1) ust. 1 pkt 1 i 2, ustala się poprzez pomiar odległości mierzonej najkrótszą drogą dojścia wzdłuż ciągów 
komunikacyjnych pomiędzy drzwiami głównymi tego punktu, a drzwiami głównymi do budynku, o którym 
mowa w ust. 1 pkt 1 i 2,

2) ust. 1 pkt 3 ustala się poprzez pomiar odległości mierzonej najkrótszą drogą dojścia wzdłuż ciągów 
komunikacyjnych pomiędzy drzwiami głównymi tego punktu, a główną bramą wejściową na cmentarz.

§ 3. Zasady usytuowania punktów dotyczących wydawania jednorazowych zezwoleń ustala się poprzez 
pomiar odległości mierzonej najkrótszą drogą dojścia wzdłuż ciągów komunikacyjnych pomiędzy drzwiami 
głównymi w przypadku § 2 ust. 1 pkt 1 i 2, a w przypadku § 2 ust. 1 pkt 3 pomiędzy główną bramą wejściową, 
a głównym wejściem do punktu.

§ 4. 1. Wprowadza się odstępstwo od zakazu spożywania napojów alkoholowych w poniższych miejscach 
publicznych na terenie gminy Czernica:

1) działka nr 131/3 w miejscowości Nadolice Wielkie,
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2) działka nr 73 w miejscowości Łany,

3) działki o numerach 9/1 i 9/2 w miejscowości Wojnowice,

4) działki o numerach 342/13 i 213/5 w miejscowości  Jeszkowice,

5) działki o numerach 180/2 i 207/4 w miejscowości Chrząstawa Mała,

6) działki o numerach  25 i 311/8 w miejscowości Dobrzykowice,

7) działki o numerach  230/2, 234, 373 w miejscowości Chrząstawa Wielka,

8) działki o numerach 107/4, 589, 590, 591 w miejscowości Gajków,

9) działki o numerach 153/2 i 98/2 w miejscowości Ratowice,

10) działka nr 39/2 w miejscowości Nadolice Małe,

11) działki o numerach 240/11, 164/22 w miejscowości Czernica,

12) działka nr  35/4 w miejscowości Krzyków,

13) działki o numerach 198/1 i 417/4 w miejscowości Kamieniec Wrocławski.

2. W miejscach publicznych wymienionych w ust. 1, napoje alkoholowe będzie można spożywać wyłącznie 
w czasie imprez, na które organizator uzyskał jednorazowe zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów 
alkoholowych lub na które podmiot wymieniony w art. 18¹ ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi posiada zezwolenie.

§ 5. Traci moc uchwała Nr III/35/2002 Rady Gminy Czernica z dnia 30 grudnia 2002 roku  w sprawie 
ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z 
wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak w miejscu sprzedaży oraz Nr 
III/36/2002 Rady Gminy Czernica z dni 30 grudnia 2002 roku w sprawie zasad usytuowania  na terenie gminy 
Czernica miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernica.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Czernica

Leszek Kusiak
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Uzasadnienie

W dniu 10 stycznia 2018 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018r., poz. 310). Znowelizowana ustawa weszła w życie
z dniem 9 marca 2018 r. Powyższe wiąże się z koniecznością podjęcia przez Radę Gminy Czernica,
w terminie 6 miesięcy od wejścia w życie nowelizacji nowych uchwał określających maksymalną liczbę
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy z podziałem na poszczególne kategorie
alkoholu oraz zasady usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,
do czego obliguje Radę Gminy Czernica treść art. 4 nowelizacji ustawy.

Do tej pory limitowana była liczba punktów sprzedaży, po zmianie limitowana ma być liczba zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych. W przypadku zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży dotychczasowy limit określony był na poziomie 35
punktów. W przedłożonym projekcie uchwały proponujemy liczbę: 47 zezwoleń do 4,5 proc. zawartości
alkoholu oraz piwo, 38 zezwoleń powyżej 4,5 proc. do 18 proc zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) i 40
zezwoleń powyżej 18 proc. zawartości alkoholu.

Co tyczy się zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu
sprzedaży dotychczasowy limit wynosił 15 punktów. W nowym projekcie uchwały proponujemy liczbę:
23 zezwolenia na sprzedaż do 4,5 proc. zawartości alkoholu oraz piwo, 11 zezwoleń powyżej 4,5 proc. do
18 proc. zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) i 10 zezwoleń powyżej 18 proc. zawartości alkoholu.

Zgodnie z art. 12 ust. 3 w aktualnym brzmieniu ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniuw
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 487 z późn. zm.), rada
gminy ustala, w drodze uchwały, zasady usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania
napojów alkoholowych. Stosownie do postanowień art. 12 ust 5 przedmiotowej ustawy, zasięgnięto opinii
jednostek pomocniczych gminy.
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