
Uchwała Nr XII/62/2015 

Rady Gminy Czernikowo 

z dnia 4 grudnia 2015 r. 

w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad 

usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy 

Czernikowo 

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

(Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 

1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015 r., poz. 

1286 z późn. zm.) - uchwala się, co następuje: 

§ 1. 

1. Ustala się dla terenu Gminy Czernikowo liczbę 40 punktów sprzedaży napojów 

zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza 

miejscem sprzedaży. 

2. Ustala się dla terenu Gminy Czernikowo liczbę 10 punktów sprzedaży napojów 

zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia w 

miejscu sprzedaży. 

§  2 .  

1. Ustala się, że punkt sprzedaży i podawania napojów alkoholowych nie może być usytuowany 

bliżej niż 30 metrów od szkół, przedszkoli oraz bibliotek. 

2. Odległość mierzona jest od wejścia do punktu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 

do wejścia do obiektu wymienionego w ust. 1 najkrótszą drogą, którą możliwe jest dotarcie do 

punktu. Odległość tę należy mierzyć, wzdłuż ciągów komunikacji pieszej. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernikowo. 

§ 4 

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

Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 

  
 



Uzasadnienie 

Zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1286 z późn. zm.) organy 

administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego obowiązane są do podejmowania 

działań zmierzających do ograniczania spożycia napojów alkoholowych oraz zmiany struktury 

ich spożywania, inicjowania i wspierania przedsięwzięć mających na celu zmianę obyczajów 

w zakresie sposobu spożywania tych napojów, działania na rzecz trzeźwości 

w miejscu pracy, przeciwdziałania powstawaniu i usuwania następstw nadużywania alkoholu, 

a także wspierania działalności w tym zakresie organizacji społecznych i zakładów pracy. 

W związku z powyższym na podstawie art. 12 ust 1 i 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Rada Gminy ustala liczbę punktów sprzedaży napojów 

zawierających powyżej 4,5 % alkoholu - z wyjątkiem piwa przeznaczonych do spożycia poza 

miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży. Rada Gminy ustala także zasady usytuowania 

na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. 

 


