
UCHWAŁA NR LXX/556/18
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE

z dnia 29 sierpnia 2018 r.

w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na 
terenie Miasta i Gminy Staszów 

Na podstawie 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2018r., poz. 994 ze zmianami)1) 

w związku z art. 12 ust. 3, ust. 5 i ust. 7 ustawy z dnia 26 października 1982 roku 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz.U. 
z 2016r., poz. 487 ze zmianami)2) Rada Miejska w Staszowie uchwala co następuje: 

§ 1. 
Ustala się zasady usytuowania na terenie Miasta i Gminy Staszów miejsc sprzedaży 
i podawania napojów alkoholowych, stanowiąc, że: 
1) punkt sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu oraz 

poza miejscem sprzedaży nie może znajdować się w odległości mnijszej niż 30 m od 
obiektów chronionych t. j.: 

a) szkół, 
b) internatów, 
c) obiektów kultu religijnego, 
d) placówek służby zdrowia, 
e) dworców autobusowych i kolejowych, 
f) stadionów. 
2) odległość określoną w paragrafie 1 pkt 1 należy mierzyć z wykorzystaniem tzw. ciągu 

komunikacyjnego, przez który należy rozumieć najkrótszy z możliwych dystans, jaki 
należy pokonaćod wyjścia z terenu punktu sprzedaży alkoholu do wejścia na teren 
obiektu chronionego, o którym mowa w paragrafie 1 pkt 1 litera od a do f bez 
napotykania przeszkód i narażania się na naruszenie prawa. 

3) wejściem w rozumieniu paragrafu 1 pkt 2 , do obiektów posadowionych na posesjach 
nieogrodzonych jest ogólnodostępne wejście wskazane przez właściciela, użytkowanika, 
zarządcę lub administratora obiektu; do obiektów posadowionych na posesjach 
ogrodzonych - ogólnodostępne wejście w ogrodzeniu wskazane przez właściciela, 
użytkownika, zarządcę lub administratora obiektu. 
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§ 2. 
Traci moc Uchwała Nr V/42/03 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 lutego 2003 roku 
w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc oraz warunków sprzedaży 
i podawania napojów alkoholowych oraz Uchwała Nr XXXI/252/2008 Rady Miejskiej 
w Staszowie z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr V/42/03 Rady 
Miejskiej w Staszowie z dnia 28 lutego 2003 roku w sprawie określenia zasad usytuowania 
na terenie gminy Staszów miejsc oraz warunków sprzedaży i podawania napojów 
alkoholowych. 

§ 3. 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów. 

§ 4. 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego. 
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

Dominik Rożek

1) Zmiany do tekstu jednolitego: Dz.U. z 2018r., poz. 1000,poz. 1349, 1432. 
2) Zmiany tekstu jednolitego: Dz.U. z 2015r., poz. 1893; z 2017 roku: M.P. z 2017r.,poz. 181, z 2017r., poz. 2439, poz. 

2245, M.P. z 2018r., poz. 159; Dz.u. z 2018r., poz. 310, poz. 650.
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Uzasadnienie do Uchwały Nr LXX/556/18

Rady Miejskiej w Staszowie

z dnia 29 sierpnia 2018 r.

W związku z wejściem w życie zmian do ustawy z dnia 26 października 1982 roku 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zachodzi konieczność 
przystosowania aktów prawa miejscowego dotyczących zagadnień sprzedaży i spożywania 
alkoholu do obowiązujących od 9 marca 2018 roku nowych przepisów dotyczących zasad 
usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, do 
czego obliguje Radę Miejską w Staszowie art. 4 nowelizacji ustawy. Dotychczasowe zasady 
usytuowania miejsc sprzedaży i podawania alkoholu określały Uchwała Nr V/42/03 z dnia 
28 lutego 2003 roku w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc oraz warunków 
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz Uchwała Nr XXXI/252/08 Rady 
Miejskiej w Staszowie w sprawie zmiany Uchwały Nr V/42/03 Rady Miejskiej w Staszowie 
z dnia 28 lutego 2003 roku w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc 
oraz warunków sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Zapisy powyższych uchwał 
nie budziły wątpliwości interpretacyjnych w praktyce. Należy zaznaczyć, że zapisy 
niniejszej uchwały uwzględniają postanowienia Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. oraz uchwała spełnia wymagania konsultacji 
jednostek pomocniczych gminy, o czym stanowi art. 12 ust. 5 przedmiotowej ustawy 
poprzez wyrażenie opinii 35 sołectw oraz 6 osiedli funkcjonujących w mieście i gminie 
Staszów. Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie niniejszej uchwały uważa się za zasadne. 
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