
UCHWAŁA NR XXVI/215/2013 

RADY MIEJSKIEJ W PYZDRACH 

z dnia 7 listopada 2013 r. 

 

w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad 

usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy  

i Miasta Pyzdry 

 

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

(tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z pózn. zm.) oraz art. 12 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia  

26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. 

Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 1. Ustala się dla terenu gminy i miasta Pyzdry limit w liczbie 60 punktów sprzedaży 

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

spożycia poza miejscem sprzedaży. 

2. Ustala się dla terenu gminy i miasta Pyzdry limit w liczbie 30 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 50 m najkrótszej pieszej trasy od granicy szkół, przedszkoli oraz 

innych placówek oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych, obiektów sportowych, 

obiektów kultu religijnego. 

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

do wejścia obiektu wymienionego w ust. 1. 

 

§ 3. Przepisów § 2 nie stosuje się do: 

1. Istniejących na terenie gminy i miasta Pyzdry w dniu wejścia w życie uchwały punktów 

sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. 

2. Nowo powstałych placówek oraz obiektów, o których mowa w § 2.1. usytuowanych  

w odległości mniejszej niż 50 m od punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 

już istniejących. 

3. Jednorazowych imprez okolicznościowych, plenerowych, z wyjątkiem imprez 

organizowanych dla dzieci i młodzieży szkolnej. 

 

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXIX/158/93 Rady Gminy i Miasta w Pyzdrach z dnia 26 czerwca 

1993 roku w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych 

na terenie gminy i miasta Pyzdry oraz uchwała Nr XXI/112/96 Rady Miejskiej w Pyzdrach z 

dnia 16 sierpnia 1996 roku dotycząca wprowadzenia zmiany do uchwały Nr XXIX/157/93 

Rady Gminy i Miasta Pyzdry z dnia 26 czerwca 1993 roku w sprawie ustalenia liczby 

punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu do spożycia poza 

miejscem sprzedaży na terenie gminy i miasta. 

 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyzdr. 

 

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

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej  

/-/Elżbieta Kłossowska  



 

Uzasadnienie 

 

 

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

gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 

26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. 

Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 z późn. zm.) Rada Miejska ustala w drodze uchwały, liczbę 

punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz 

zasady usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy 

i miasta Pyzdry. 

2. Podjęcie jednej uchwały zamiast dwóch, ma na celu uzyskanie lepszej spójności treści 

uchwał oraz skompletowanie wszystkich zasad wynikających z ustawy o wychowaniu  

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 z późn. zm.) 

ustalanych przez Radę Miejską. 

 

 

 

 

Burmistrz Pyzdr 

/-/Krzysztof Strużyński  


