
UCHWAŁA NR LIX/768/2018
RADY MIASTA SANDOMIERZA

z dnia 30 maja 2018 r.

w sprawie ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych 
do spożycia poza miejscem sprzedaży

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. 
Dz. U. z 2017 roku, poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 roku 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 
487 z późn. zm.), uchwala się co następuje:

§ 1. 

Na terenie gminy Sandomierz, zakazuje się sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do 

spożycia poza miejscem sprzedaży w godzinach 22.00 - 6.00.

§ 2. 

Zakaz, o którym mowa w § 1 nie obowiązuje w dniu 31 grudnia.

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.

§ 4. 

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

Województwa Świętokrzyskiego.

 

Przewodniczący Rady 
Miasta Sandomierza

Piotr Chojnacki
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UZASADNIENIE

Znowelizowana ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi umożliwiła

Radzie gminy ustalić, w drodze uchwały, dla terenu gminy lub wskazanych jednostek pomocniczych gminy,

ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza

miejscem sprzedaży. Ograniczenia te mogą dotyczyć sprzedaży prowadzonej między godziną 22.00 a 6.00.

Na terenie Gminy Sandomierz w przedmiotowej sprawie w dniach od 11 do 27 kwietnia 2018 roku

odbywały się Konsultacje społeczne. Konsultacje prowadzone były w formie ankiety elektronicznej

dostępnej  na stronie www.sandomierz.pl, profilu Facebook Sandomierz – Królewskie Miasto oraz ankiety

tradycyjnej, która była dostępna w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Sandomierzu.

Dodatkowo 19 kwietnia 2018 roku w Ratuszu odbyło się spotkanie burmistrza Sandomierza  z

mieszkańcami, podczas którego omówiono kwestie proponowanych zmian. Ogólnie wypełniono i złożono

718 ankiet w tym: 44w wersji tradycyjnej i 674 w wersji elektronicznej.

Na pytanie „Czy jesteś za wprowadzeniem zmian w dotychczasowym funkcjonowaniu punktów

sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Sandomierz?”

a/ odpowiedzi na TAK udzieliło 419 osób

b/ odpowiedzi na NIE udzieliło 299 osób

Na pytanie „Czy jesteś za ograniczeniem czasu pracy punktów sprzedaży napojów alkoholowych

(sklepów) w godz. od 22.00 do 6.00?”

a/ odpowiedzi na TAK udzieliło 383 osób

b/ odpowiedzi na NIE udzieliło 333 osób

Na pytanie „Czy jesteś za ograniczeniem czasu pracy punktów sprzedaży napojów alkoholowych

(sklepów) w godz. od 24.00 do 6.00?”

a/ odpowiedzi na TAK udzieliło 222 osób

b/ odpowiedzi na NIE udzieliło 493 osób

Na pytanie „Czy jesteś za ograniczeniem liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych?”

a/ odpowiedzi na TAK udzieliło 369 osób

b/ odpowiedzi na NIE udzieliło 336 osób

W związku z powyższym wprowadzenie ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów

alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jest zasadne.

Projekt przedmiotowej uchwały został przedstawiony do zaopiniowania dowódcy garnizonu

znajdującego się na terenie Sandomierza - stosownie do wymogów art. 12 ust. 6 ww. ustawy

i został pozytywnie zaopiniowany.
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