UCHWAŁA NR XXI/145/2016
RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU
z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Miejskiej Wągrowiec miejsc sprzedaży
i podawania napojów alkoholowych
Na podstawie art.12 ust.2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2016 r. poz.487) Rada Miejska w Wągrowcu uchwala, co następuje:
§ 1. Nie dopuszcza się usytuowania punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży lub poza miejscem sprzedaży na terenie posesji, na której
znajduje się:
1) placówka opiekuńczo-wychowawcza,
2) placówka zapewniająca opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego
zamieszkania,
3) placówka realizująca leczenie albo rehabilitację osób uzależnionych od alkoholu,
4) noclegownia lub ogrzewalnia dla bezdomnych.
§ 2. 1. Punkt sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem jak i w miejscu
sprzedaży nie może być usytuowany w odległości mniejszej niż 20m od:
1) szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych,
2) placówek realizujących leczenie albo rehabilitację osób uzależnionych od alkoholu.
2. Odległość mierzona będzie wytyczonymi ciągami komunikacyjnymi przeznaczonymi dla pieszych od
najbliższego wejścia na teren posesji obiektów wymienionych w ust.1 do drzwi wejściowych do punktu
sprzedaży lub punktu podawania napojów alkoholowych.
§ 3. Traci moc uchwała Nr 13/2003 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 27 marca 2003r. w sprawie zasad
usytuowania na terenie miasta Wągrowca miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wągrowca.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi, rada gminy ustala, w drodze uchwały, zasady usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i
podawania napojów alkoholowych.
Określając zasady usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych, rada gminy obowiązana
jest do podporządkowania zapisów uchwały celom ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania
alkoholizmowi, w tym przede wszystkim potrzebom ograniczania dostępności napojów alkoholowych.
Ograniczenie dostępu do alkoholu w mieście Wągrowcu jest także jednym z celów nakreślonym przez Program
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta
Wągrowca na rok 2015.
Na podstawie danych z przeprowadzanej przez Miejski Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Wągrowcu w ostatnich latach Lokalnej Diagnozy Problemów Uzależnień dla Miasta
Wągrowca należy stwierdzić, że zdecydowana większość mieszkańców jest za zaostrzeniem przepisów na
płaszczyźnie polityki przeciwdziałania alkoholizmowi. Zdaniem mieszkańców należy podnieść granicą wieku
umożliwiając legalny zakup napojów, zaostrzyć prawo dla osób popełniających przestępstwa pod wpływem
alkoholu oraz wprowadzić surowsze kary dla sprzedawców sklepów/lokali sprzedającym nieletnim. W opinii
64,9% badanych napoje alkoholowe nie mogą być traktowane tak, jak wszystkie inne towary, a handel nimi
powinien być specjalnie kontrolowany. W opinii 42,4% obywateli Wągrowca biorących udział w badaniu
liczbę punktów alkoholowych należałoby zmniejszyć.
„Ograniczenie dostępności alkoholu jest jedną ze skutecznych metod zmniejszających zarówno poziom
spożycia alkoholu, jak i problemów z tym związanych. Istnieją mocne dowody na związek miedzy gęstością
punktów sprzedaży, a poziomem konsumpcji alkoholu. (…) Dostępność alkoholu ma wpływ na wielkość
konsumpcji, a ta z kolei ma wpływ na rozpowszechnienie problemów. Wzrost liczby punktów sprzedaży,
przedłużenie godzin otwarcia, samoobsługa prowadzi do wzrostu konsumpcji, natomiast ograniczenie
dostępności – do jej spadku”#
Dotychczas obowiązująca uchwała nr 13/2003 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 27 marca 2003r. w
sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Wągrowca miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
nie określała odległości punktów sprzedaży napojów alkoholowych od miejsc chronionych.
Przyjęta uchwała ma istotne znaczenie z punktu widzenia potrzeby zapewnienia ochrony określonych w niej
miejsc i przebywających w nich osób, zwłaszcza dzieci i młodzieży, przed negatywnymi oddziaływaniami
wiążącymi się ze sprzedażą, podawaniem lub spożywaniem alkoholu.
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