UCHWAŁA NR LX/445/2018
RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE
z dnia 28 czerwca 2018 r.
w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia
w miejscu sprzedaży jak i poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy Miasto Świnoujście oraz zasad
usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15, art.40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2018 r. poz. 994 i poz. 1000) oraz art. 12 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487, z 2015 r. poz. 1893,
z 2017 r. poz. 2245 i poz. 2439 oraz z 2018 r. poz. 310 i poz. 650) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia
20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r.
poz.1523) Rada Miasta Świnoujście uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się na terenie Gminy Miasto Świnoujście maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży:
1) o zawartości do 4,5% alkoholu oraz na piwo – 265 zezwoleń;
2) o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) - 210 zezwoleń;
3) o zawartości powyżej 18% alkoholu – 185 zezwoleń.
§ 2. Ustala się na terenie Gminy Miasto Świnoujście maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży:
1) o zawartości do 4,5% alkoholu oraz na piwo – 130 zezwoleń;
2) o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) - 120 zezwoleń;
3) o zawartości powyżej 18% alkoholu – 115 zezwoleń.
§ 3. 1 Punkty sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza
miejscem sprzedaży mogą być usytuowane w odległości nie mniejszej niż 20 metrów od następujących
obiektów:
1) placówek oświatowych, placówek wsparcia dziennego i opiekuńczo-wychowawczych;
2) boisk i placów szkolnych;
3) domów kultury realizujących ofertę dla dzieci i młodzieży;
4) schronisk młodzieżowych i schronisk dla osób bezdomnych.
2. Odległość, o której mowa w ust. 1 będzie mierzona najkrótszą drogą dojścia od wejścia do punktu sprzedaży
lub podawania napojów alkoholowych do wejścia do obiektu.
3. Użyte w uchwale określenia oznaczają:
1) wejście do obiektu – ogólnodostępne wejście do obiektu posadowionego na posesjach
nieogrodzonych wskazane przez zarządzającego obiektem, a w przypadku obiektów posadowionych
na posesjach ogrodzonych ogólnodostępne wejście w ogrodzeniu trwałym wskazane przez
zarządzającego obiektem;
2) najkrótsza droga dojścia do obiektu – najkrótsza droga dojścia po terenie dopuszczonym do ruchu
pieszego, zgodnie z przepisami ustawy prawo o ruchu drogowym.
4. W przypadku obiektu posadowionego na posesji nieogrodzonej, nieposiadającego ogólnodostępnego
wejścia, odległość, o której mowa w ust. 1 mierzona będzie najkrótszą drogą dojścia od najbliższej granicy
terenu przeznaczonego pod obiekt do wejścia do punku sprzedaży lub podawania napojów alkoholowych.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świnoujście.
§ 5. Traci moc uchwała Nr XXXII/271/2004 Rady Miasta Świnoujście z dnia 25 listopada 2004 r.
w sprawie 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 miasta Świnoujścia
zmieniona uchwałą nr XLVIII/401/2005 Rady Miasta Świnoujście z dnia 27 października 2005 r., uchwałą
nr XXII/194/2007 Rady Miasta Świnoujście z dnia 30 sierpnia 2007 r., uchwałą nr VI/35/2011 Rady Miasta
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Świnoujście z dnia 10 lutego 2011 r. oraz uchwałą nr LV/435/2014 Rady Miasta Świnoujście z dnia 26 czerwca
2014 r.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Zachodniopomorskiego.
Przewodniczący Rady Miasta
Dariusz Śliwiński
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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 Miasta Świnoujście, w terminie
6 miesięcy od wejścia w życie nowelizacji, nowej uchwały określającej maksymalną liczbę zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży jak i poza miejscem
sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie miasta miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, do
czego obliguje treść art. 4 nowelizacji ustawy.
Organy jednostek samorządu terytorialnego są zobowiązane do podejmowania działań m.in.
zmierzających do ograniczania spożycia napojów alkoholowych oraz zmiany struktury ich spożycia.
Proponowany w uchwale limit zezwoleń umożliwi zaspokojenie potrzeb dynamicznie rozwijającego się miasta,
szczególnie o charakterze handlowo-usługowym, jednocześnie ograniczając dostęp do napojów alkoholowych
zawierających powyżej 18% zawartości alkoholu.
Analizując wzrost liczby wydanych zezwoleń zarówno w handlu (rok 2013 – 312 zezwoleń, rok 2016 323 zezwolenia) jak i w gastronomii (rok 2013 - 450 zezwoleń, rok 2016 - 558 zezwoleń) można stwierdzić,
że ich zwiększenie nie generuje wzrostu problemów społecznych w gminie, co obrazują dane statystyczne
zawarte w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii na rok 2018:
 liczba osób, które zgłosiły się do poradni leczenia uzależnienia od alkoholu utrzymuje się na takim samym
poziomie,
 zmalała liczba osób prowadzących pojazdy mechaniczne pod wpływem alkoholu i liczba osób dorosłych
będących pod wpływem alkoholu umieszczonych w policyjnej izbie zatrzymań,
 zmalała liczba wniosków złożonych do Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 zmalała liczba osób korzystających z pomocy materialnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie objętych
tą pomocą z powodu uzależnienia lub nadużywania alkoholu przez co najmniej jednego członka rodziny.
Przedmiotowa uchwała jest spójna z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018, jest kompromisem pomiędzy działaniami
gminy w zakresie ograniczania spożycia alkoholu, zmiany struktury jego spożycia, profilaktyki, minimalizacji
szkód społecznych i indywidualnych wynikających z używania alkoholu, a ciągłym, dynamicznym rozwojem
miasta.
Podjęcie przez Radę Miasta Świnoujście nowej uchwały dodatkowo podyktowane jest koniecznością
wyeliminowania błędów prawnych, wskazanych we wniosku Prokuratora Prokuratury Regionalnej
w Szczecinie z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie RP III PA 24.2018 (wniosek o uchylenie uchwały).
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