
UCHWAŁA NR XXI/176/12
RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU

z dnia 31 sierpnia 2012 r.

w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów 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 i Gminy Osiek 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 
142, poz. 1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, 
z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 
327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr52, poz. 
420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230 i Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21 poz.113, 
Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217 poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) oraz art. 12 ust. 1 i 
2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 
z 2007 r. Nr 70 poz. 473, Nr 115, poz. 793 i Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 
97 i Nr 144, poz. 1175, z 2010 r. Nr 47, poz. 278 i Nr 127, poz. 857, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz.654 
i Nr120, poz. 690) 

Rada Miejska w Osieku uchwala co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się na terenie Miasta i Gminy Osiek 50 punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% 
alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejsce sprzedaży. 

2. Ustala się na terenia Miasta i Gminy Osiek 10 punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% 
alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży. 

§ 2. 1. Miejsca sprzedaży i podawania napojów alkoholowych nie mogą być usytuowane w odległości 
mniejszej niż 20 metrów od następujących obiektów: 

1) szkół oraz innych placówek oświatowo-wychowawczych; 

2) kościołów. 

2. Odległość mierzona będzie najkrótszą drogą od głównego wejścia do obiektów wymienionych w ust.1, 
wzdłuż osi bądź krawędzi jezdni dróg publicznych z zachowaniem przepisów prawa o ruchu drogowym, do 
głównego wejścia do punktu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. 

§ 3. Zezwolenia wydane na mocy Uchwały Nr XXX/221/2002 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 23 kwietnia 
2002 r. zachowują ważność do czasu ich wygaśnięcia. 

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXX/221/2002 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie 
ustalenia na terenie Miasta i Gminy Osiek 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 ich usytuowania i warunków sprzedaży tych napojów. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Osiek. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Świętokrzyskiego. 
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi rada gminy ustala w drodze uchwały, dla terenu gminy liczbę punktów sprzedaży napojów 
zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży 
jak i w miejscu sprzedaży oraz zasady usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów 
alkoholowych. Niniejsza uchwała zmienia zasady usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów 
alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Osiek, określone w Uchwale Nr XXX/221/2002 Rady Miejskiej w Osieku 
z dnia 23 kwietnia 2002 roku. Ustala również mniejszą liczbę punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 
4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży -obecnie na terenie 
gminy funkcjonuje 27 takich punktów. Projekt Uchwały poddano konsultacjom z organizacjami pozarządowymi 
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz.1536 z późn. zm.) w sposób określony w Uchwale Nr 
XXXIX/264/10 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 12 sierpnia 2010 r. w sprawie określania szczegółowego sposobu 
konsultowania z radnymi działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.). W okresie konsultacji tj. od dnia 8 sierpnia 2012 r. do 
dnia 22 sierpnia 2012 r., nie zostały zgłoszone żadne opinie. 
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