
UCHWAŁA NR LII/403/18
RADY GMINY CHEŁMŻA

z dnia 11 października 2018 r.

w sprawie ustalenia w Gminie Chełmża maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Na podstawie art. 12 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2016 r. poz. 487, z 2017 r. poz. 2245 i 2439 oraz z 2018 r. poz. 310, 
650 i 1669), art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432), po zasięgnięciu opinii jednostek pomocniczych gminy uchwala się, co 
następuje:

§ 1. 1. Ustala się na 63 maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych 
do spożycia poza miejscem sprzedaży  w tym zawierających:

1) do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo – 25 zezwoleń;

2) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa)– 20 zezwoleń;

3) powyżej 18% zawartości alkoholu  – 18 zezwoleń.

2. Ustala się na 19 maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do 
spożycia w miejscu sprzedaży, w tym zawierających:

1) do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa – 9 zezwoleń;

2) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) – 5 zezwoleń;

3) powyżej 18% zawartości alkoholu– 5 zezwoleń.

§ 2. 1. Ustala się następujące zasady usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na 
terenie Gminy Chełmża:

1) punkty sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem 
sprzedaży nie mogą być usytuowane w odległości mniejszej niż 20 metrów od następujących obiektów:

a) szkół i przedszkoli oraz placówek oświatowo - wychowawczych i opiekuńczych,

b) placówek służby zdrowia,

c) obiektów kultu religijnego: kościołów i cmentarzy;

d) obiektów sportowych;

2) pomiaru odległości, o której mowa w pkt 1, dokonuje się najkrótszą drogą wzdłuż ciągów 
komunikacyjnych od drzwi wejściowych miejsc określonych w pkt 1 do drzwi wejściowych miejsc 
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza 
miejscem sprzedaży.

2. W przypadku, gdy obiekty chronione są ogrodzone, pomiaru odległości dokonuje się najkrótszą drogą 
wzdłuż ciągów komunikacyjnych od bramy wejściowej na teren posesji tych obiektów do drzwi wejściowych 
miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza 
miejscem sprzedaży.

3. Najkrótsza droga o której mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 2 oznacza dojście po terenie dopuszczonym do ruchu 
pieszego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2017 r. 
poz. 1260 z późn.zm.). Do wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych złożonych, 
a nierozpoznanych do czasu wejścia w życie uchwały stosuje się zasady lokalizacyjne określone w niniejszej 
uchwale.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Janusz Iwański
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UZASADNIENIE

Konieczność podjęcia niniejszej uchwały wynika z uchwalenia ustawy z dnia 10 stycznia
2018 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, która
weszła w życie 9 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 310).
Nowelizacja ustawy nakłada na rady gminy obowiązek podjęcia uchwały w sprawie:

- ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie
gminy odrębnie dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych: zawierających do
4,5% alkoholu oraz piwo, powyżej 4,5 % alkoholu do 18 % ( z wyjątkiem piwa) oraz
powyżej 18 % alkoholu, a także w podziale na zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza nim.

- określenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych.
Uchwały wydane na podstawie dotychczasowego stanu prawnego zachowują moc do dnia

wejścia w życie nowych uchwał, nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w
życie ustawy zmieniającej (tj. do 09.09.2018 r.)

W związku z tym z dniem 9 marca 2018 r. dotychczas obowiązujące uchwały utraciły moc:

- uchwała Nr XXX/156/97 Rady Gminy w Chełmży z dnia 23 stycznia 1997 r. w sprawie
ustalenia dla terenu Gminy Chełmża liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych
zwierających powyżej 4,5% alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem
sprzedaży (z wyjątkiem piwa),

- uchwała Nr XXV/206/2000 Rady Gminy w Chełmży z dnia 30 marca 2000 r. w sprawie
liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z
wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży,

- uchwała Nr XLIV/374/2001 Rady Gminy w Chełmży z dnia 25 września 2001 r. w sprawie
ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w
miejscu sprzedaży,

- uchwała Nr XXI/200/04 Rady Gminy Chełmża z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie zasad
usytuowania na terenie Gminy Chełmża miejsc sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych.
Do tej pory limitowana była liczba punktów sprzedaży, po zmianie limitowana ma być

liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
W przedłożonym projekcie uchwały proponuje się następujące ilości zezwoleń na sprzedaż

napojów alkoholowych:

- przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, w tym zawierających:

1) do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo na – 25;
2) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) na – 20;
3) powyżej 18% zawartości alkoholu na – 18,

- przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży:

1) do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo na – 9;
2) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) na – 5;
3) powyżej 18% zawartości alkoholu na – 5.

Proponowane rozwiązania co do liczby zezwoleń zakładają ustalenie maksymalnej liczby zezwoleń
bez wprowadzania odrębnego limitu zezwoleń dla poszczególnych sołectw oraz bez wprowadzania
ograniczeń sprzedaży w godzinach nocnych.
Na dzień 20 września 2018 r. w rejestrze zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy) wydano następujące zezwolenia:

Id: 18E45312-3B54-4B26-8B78-02F586A47DEF. Podpisany Strona 1



· 21 zezwoleń kat. A tj. do 4,5 % zawartości alkoholu oraz na piwo,

· 19 zezwoleń kat. B tj. powyżej 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu ( z wyjątkiem piwa),

· 16 zezwoleń kat. C tj. powyżej 18 % zawartości alkoholu.
Natomiast w rejestrze zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w
miejscu sprzedaży (gastronomia) wydano następujące zezwolenia:

· 7 zezwoleń kat. A tj. do 4,5 % zawartości alkoholu oraz na piwo,

· 1 zezwoleń kat. B tj. powyżej 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu ( z wyjątkiem piwa),

· 1 zezwoleń kat. C tj. powyżej 18 % zawartości alkoholu.
Obecnie na terenie Gminy Chełmża znajduje się 21 sklepów oraz 7 punktów gastronomii,

posiadające zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
W projekcie uchwały określono na 20 m odległość od obiektów chronionych.
Przedmiotowa uchwała jest spójna z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych na 2018 r.
Uchwała stanowi kompromis pomiędzy działaniami gminy zmierzającymi do ograniczenia i

zmiany struktury spożycia napojów alkoholowych, a także ma służyć inicjowaniu i wspieraniu
przedsięwzięć mających na celu zmianę obyczajów w zakresie spożywania napojów alkoholowych
oraz służyć podejmowaniu i wykonywaniu działalności gospodarczej.
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