
UCHWAŁA Nr ........... 

Rady Miejskiej w Rakoniewicach 

z dnia ........... 

w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Rakoniewice miejsc sprzedaży i podawania 

napojów alkoholowych 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. 

U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o 

wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1356 ze 

zm.), Rada Miejska w Rakoniewicach uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 1. Ustala się zasady usytuowania na terenie Gminy Rakoniewice miejsc sprzedaży                  

i podawania napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem, jak                   

i w miejscu sprzedaży, stanowiąc, że punkt sprzedaży napojów alkoholowych może być 

usytuowany w odległości nie mniejszej niż 20 metrów od:  

a) szkół i przedszkoli 

b) kościołów i kaplic, 

c) ośrodków zdrowia, 

d) dworców autobusowych i kolejowych, 

e) muzeów i bibliotek 

 

2. Odległość określoną w ust. 1 mierzy się od wejścia lub wyjścia z terenu chronionego do 

wejścia do punktu sprzedaży lub podawania napojów alkoholowych, najkrótszą drogą, którą 

możliwe jest dotarcie do punktu. 

3. Najkrótsza droga dojścia oznacza dojście po terenie dopuszczonym do ruchu pieszego zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., 

poz. 1137, poz. 1448 oraz z 2013 r., poz. 700) 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rakoniewic. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego. 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

do Uchwały Nr …. 

Rady Miejskiej w Rakoniewicach 

z dnia… 

 

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi nakłada na radę obowiązek ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy 

Rakoniewice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Wszystkie te działania mają 

na celu ograniczenie dostępności do napojów alkoholowych w miejscach, gdzie sprzedaż tych 

napojów mogłaby wywierać negatywny wpływ na sposób ich funkcjonowania oraz uchroni 

społeczeństwo przed skutkami zachowań osób nietrzeźwych. 

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni zasadne. 

 


