
ZARZĄDZENIE NR RZ.0050.120.2018
BURMISTRZA MIASTA PYSKOWICE

z dnia 17 maja 2018 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc 
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży na terenie 
Gminy Pyskowice

Na podstawie art. 30 ust. 1 i w związku z art. 28g ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875), art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450) oraz Uchwały Nr XLI/317/2017 Rady 
Miejskiej w Pyskowicach z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania 
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalność i pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach 
dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zarządzam co następuje:

§ 1. Przedmiot konsultacji:

Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów 
alkoholowych, maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do 
spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Pyskowice stanowiącej 
załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia

§ 2. Termin przeprowadzenia konsultacji:

od dnia 18 maja 2018 r. do dnia 25 maja 2018 r.

§ 3. Forma konsultacji:

Uwagi dotyczace konsultowanego projektu uchwały należy zgłaszać za pomocą formularza zgłoszenia 
opinii, który stanowi załacznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia w czasie trwania konsultacji w formie 
elektronicznej na adres  m.tomczak@pyskowice.pl       lub pisemnej przy czym o zachowaniu terminu 
decyduje data wpływu opinii do siedziby Urzędu Miejskiego w Pyskowicach.

§ 4. Sposób publikacji informacji o przeprowadzeniu konsultacji:

1) na stronie internetowej www.pyskowice.pl          w zakładce „Organizacje pozarządowe" - "współpraca 
z organizacjami pozarządowymi "- ”konsultacje z organizacjami pozarządowymi projektów aktów 
normatywnych„ - ”Konsultacje w 2018 roku",

2) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pyskowicach w zakładce "Prawo lokalne"- 
"Zarządzenia Burmistrza Miasta",

3) w siedzibie organu jednostki samorządu terytorialnego w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie 
ogłoszeń tj. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pyskowicach.

§ 5. Wskazanie komórki merytorycznie odpowiedzialnej za przeprowadzenie konsultacji:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska tel (32)3326010

§ 6. Inne informacje, o ile wymaga tego forma konsultacji:

1) uprawnionymi do udziału w konsultacjach są działające na terenie Gminy Pyskowice organizacje 
pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, mające wpisaną w działalność 
statutową dziedzinę, w której podejmowane są konsultacje,

2) protokół z przebiegu konsultacji zamieszczony zostanie w terminie 14 dni od daty zakończenia konsultacji 
określonej w zarządzeniu na stronie internetowej www.pyskowice.pl         w zakładce "Organizacje 
pozarządowe" - "Współpraca z organizacjami pozarządowymi„ - "Konsultacje z organizacjami 
pozarządowymi projektów aktów normatywnych” - „Konsultacje 2018 roku".
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§ 7. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony 
Środowiska

 

Zastępca Burmistrza Miasta

mgr Adam Wójcik
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Projekt

z dnia  17 maja 2018 r.

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH

z dnia .................... 2018 r.

w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, 
maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza 

miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Pyskowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 40 ust.1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1875 z późn.zm.), art. 12 ust. 1, ust. 3, ustawy 
z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: 
Dz.U. z 2016 r., poz. 487 z późn.zm.) na wniosek Burmistrza Miasta, po przeprowadzeniu konsultacji, 
określonych Uchwałą nr XLI/317/2017 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie 
szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi 
w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów prawa 
miejscowego w dziedzinach dotyczących dzialalności statutowej tych organizacji, uchwala się co następuje:

§ 1. Wprowadza się następujące zasady usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia 
w miejscu sprzedaży oraz poza miejscem sprzedaży:

1. miejsca sprzedaży i podawania napojów alkoholowych mogą być ustytuowane w odległości 
nie mniejszej niż 50 m od obiektów chronionych, którymi są:

1) szkoły, przedszkola, żłobki oraz inne placówki oświatowo-wychowawcze

2) kościoły, kaplice, domy modlitw

3) cmentarze

4) placówki zajmujące się statutowo profilaktyką i leczeniem alkoholizmu

5) szpitale

2. Odległość usytuowania punktu sprzedaży oraz podawania napojów alkoholowych mierzy się najkrótszą 
drogą dojścia wzdłuż ciągów komunikacyjnych od głównego wejścia (drzwi wejściowych) do obiektu 
chronionego do głównych drzwi wejściowych miejsc sprzedaży lub podawania napojów alkoholowych.

3. Wejściem do obiektów chronionych posadowionych na posesjach ogrodzonych jest główne wejście 
(drzwi wejściowe) wskazane przez właściciela, użytkowanika, zarządcę lub adminstratora obiektu.

4. Jeżeli w punkcie sprzedaży lub podawania napojów alkoholowych znajduje się kilka wejść  
ogólnodostępnych na wnioskodawcy ciąży obowiązek wskazania wejścia głównego.

§ 2. Ustala się na terenie Gminy Pyskowice maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży:

1) 35 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo

2) 35 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18 %  zawartości 
alkoholu (z wyjątkiem piwa)

3) 35 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18 %  zawartości alkoholu

§ 3. Ustala się na terenie Gminy Pyskowice maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży:
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1) 25 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo

2) 25 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18 %  zawartości 
alkoholu (z wyjątkiem piwa)

3) 25 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18 %  zawartości alkoholu

§ 4. Tracą moc:

1) uchwała nr XXXVIII/373/2001 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 20 lipca 2001r. w sprawie: ustalenia 
liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem 
piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży

2) uchwała nr XXXI/320/2000 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 20 grudnia 2000r. w sprawie: ustalenia 
dni oraz godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych 
i usługowych dla ludności na terenie miasta Pyskowice

3) uchwała nr XVIII/194/2004 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 24 marca 2004r. w sprawie: zasad 
ustytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy

4) uchwała nr XXVII/209/2013 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 23 stycznia 2013r. w sprawie zmiany 
uchwały Nr XVIII/194/2004 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 24 marca 2004r. w sprawie zasad 
ustytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy.

§ 5. Wykonaie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pyskowice.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego

Id: 643E4900-A6B7-4AD3-B65A-2349129ABD0A. ProjektId: 1A9BABC6-1AC0-42E8-B0DC-CBBCF8715E6C. Podpisany



Uzasadnienie

W dniu 10 stycznia 2018 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2018 r.
poz. 310). Znowelizowana ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi weszła
w życie z dniem 9 marca 2018 r. Powyższe wiąże się z koniecznością podjęcia przez Radę Miejską
w Pyskowicach w terminie 6 miesięcy od wejścia w życie nowelizacji, nowych uchwał określających
maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta oraz zasady usytuowania
na terenie miasta miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Dotychczasową liczbę punktów sprzedaży określa uchwała nr XXXVIII/373/2001 Rady Miejskiej
w Pyskowicach z dnia 20 lipca 2001r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów
alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza
miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży. Limit punktów sprzedaży napojów przeznaczonych do spożycia
w miejscu sprzedaży wynosi 30 punktów (lokale gastronomiczne), a limit punktów sprzedaży napojów
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży 40 (placówki handlowe).

W nowym projekcie uchwały proponujemy liczbę: 35 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo, 35 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
zawierających powyżej 4,5% do 18 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz 35 zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18 % zawartości alkoholu.

Natomiast limit zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przenaczonych do spożycia w miejscu
sprzedaży przedstawia się następująco: 25 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do
4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo, 25 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających
powyżej 4,5% do 18 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa), 25 zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych zawierających powyżej 18 % zawartości alkoholu.

Przedłożony projekt uchwały dostosowuje przepisy do obowiązującej nowelizacji ustawy o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
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FORMULARZ ZGŁOSZENIA OPINII

1) Projekt uchwały w sprawie:
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

2) Nazwa organizacji pozarządowej przedkładające opinię:
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

3) Dane teleadresowe (adres, nr telefony, e-mail) organizacji pozarządowej przedkładającej opinię:
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

4) Imię i nazwisko osoby reprezentującej organizację pozarządową, a także funkcja jaką w niej pełni:
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

5) Wskazanie (na podstawie celów i zadań statutowych), że konsultowany projekt uchwały dotyczy działalności
statutowej organizacji pozarządowej:
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

6) Proponowane rozwiązania/uwagi do projektu uchwały:
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

7) Jeżeli proponowane rozwiązania/uwagi do projektu uchwały wiążą się z poniesieniem środków finansowych
szczegółowe wskazanie rodzaju kosztów, liczbę jednostek, koszty jednostkowe, koszty całkowite, itp.:
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr RZ.0050.120.2018

Burmistrza Miasta Pyskowice

z dnia 17 maja 2018 r.
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