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Wniosek o przeprowadzenie analizy dotyczącej zwiększenia odległości usytuowania punktów 

sprzedaży i podawania napojów alkoholowych od tzw. miejsc chronionych. 

 

Składam wniosek o przeprowadzenie analizy dotyczącej zwiększenia z 15 metrów do 50 i 100 metrów 

(2 warianty) odległości usytuowania punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych od tzw. 

miejsc chronionych: dworców kolejowych, szkół, przedszkoli, placówek oświatowo-wychowawczych 

i opiekuńczych oraz kościołów pod kątem wpływu na liczbę punktów sprzedaży i podawania napojów 

alkoholowych w gminie Olsztynek. 

 

Uzasadnienie: 

Zgodnie z art. 1. ust. 1. ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości  

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi organy jednostek samorządu terytorialnego są obowiązane do 

podejmowania działań zmierzających do ograniczania spożycia napojów alkoholowych oraz zmiany 

struktury ich spożywania, inicjowania i wspierania przedsięwzięć mających na celu zmianę obyczajów 

w zakresie sposobu spożywania tych napojów, działania na rzecz trzeźwości w miejscu pracy, 

przeciwdziałania powstawaniu i usuwania następstw nadużywania alkoholu, a także wspierania 

działalności w tym zakresie organizacji społecznych i zakładów pracy. 

 

Rada gminy ustala, w drodze uchwały, zasady usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży  

i podawania napojów alkoholowych. W gminie Olsztynek odległość między punktem sprzedaży,  

a obiektem chronionym została ustalona na 15 m zgodnie z § 3 Uchwały Nr XLVI-431/2018 Rady 

Miejskiej w Olsztynku z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na 

sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania 

napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy Olsztynek. Rada Miejska w Olsztynku uwzględniła 

m.in. kwestię koncentracji zabudowy na terenie gminy miejsko-wiejskiej.  

Prokurator Rejonowy Olsztyn-Południe zaskarżył § 3 w/w uchwały. Prokurator stwierdził, że „Rada 

nie wypełniła we właściwy sposób delegacji ustawowej, bowiem ustalone zasady usytuowania na 

terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych pozostają w sprzeczności z celem 

ustawy”. Według prokuratora taka odległość oznacza bliskie, a nawet bezpośrednie sąsiedztwo. 

 

Każde zwiększenie odległości może wpłynąć na ograniczenie liczby punktów sprzedaży i podawania 

napojów alkoholowych. Wykonanie analizy pozwoli ocenić w jakim zakresie zwiększenie odległości 

z 15 metrów do 50 lub 100 metrów (2 warianty) wpłynie na liczbę punktów sprzedaży napojów 

alkoholowych w gminie Olsztynek. 
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