
UCHWAŁA NR XIV/112/16
RADY GMINY TOPÓLKA

z dnia 29 września 2016 r.

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 

Gminy Topólka

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 12 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 26 października 
1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016r. poz. 487),

uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się na terenie Gminy Topólka liczbę punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% 
alkoholu (z wyjątkiem piwa):

1) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży – w ilości 25 punktów;

2) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży –  w ilości 25 punktów.

§ 2. 1. Ustala się, że punkt sprzedaży i podawania napojów alkoholowych nie może być usytuowany bliżej 
niż 50 m od: przedszkoli, szkół, kościołów i cmentarzy.

2. Pomiaru dokonuje się najkrótszą drogą wzdłuż ciągów komunikacyjnych, od bramy wejściowej na teren 
posesji tych obiektów, do drzwi wejściowych miejsc sprzedaży lub podawania napojów alkoholowych.

§ 3. Dopuszcza się usytuowanie punktu sprzedaży i podawania  napojów alkoholowych zawierających do 
4,5% zawartości alkoholu oraz piwa na terenie obiektu sportowego, podczas imprez sportowych i 
rozrywkowych nie mających charakteru masowego.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Tracą moc uchwały:

1) Uchwała Nr XXVI/174/02 Rady Gminy Topólka z dnia 28 wrzesnia 2002r. w sprawie zmiany w Uchwale 
Nr XXXIII/190/93 Rady Gminy Topólka z dnia 16 lipca 1993 r. w sprawie określenia zasad usytuowania 
na terenie gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-
Pomorskiego z 2003 r. nr 31, poz. 571);

2) Uchwała Nr XXI/168/10 Rady Gminy Topólka z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie zmiany liczby punktów 
sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia 
poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży. (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-
Pomorskiego z 2010 r. nr 112, poz. 1437).

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie14 dni, od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Borkowski
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UZASADNIENIE

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U.

z 2016 r. poz. 487) nakłada na Radę Gminy obowiązek ustalenia w drodze uchwały liczby punktów sprzedaży

napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży

i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy. Mając na względzie obowiązujące przepisy prawa,

zachodzi potrzeba ujednolicenia zagadnień związanych z liczbą punktów sprzedaży napojów alkoholowych

oraz ich usytuowaniem.
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