
PROJEKT 

Nr korespondencji SOD 

UCHWAŁA NR .................... 
RADY MIASTA GLIWICE 

z dnia .................... 2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów 
alkoholowych na terenie miasta Gliwice 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119), na wniosek Komisji Gospodarki 
Komunalnej 

Rada Miasta Gliwice 
uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XXXIX/842/2018 z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc 
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Gliwice wykreśla się §3 ust. 3. 

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
UrzędowymWojewództwa Śląskiego. 
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Uzasadnienie 

Na posiedzeniu 19 kwietnia 2021 r. Komisji Gospodarki Komunalnej zapoznała się z pismem gliwickiej 
przedsiębiorczyni, która prowadzi w Gliwicach dwa sklepy, a w jednym z nich sprzedaje alkohol, zgodnie 
z przyznaną koncesją na jego sprzedaż. Podjęta w dniu 12 lipca 2018 r. uchwała nr XXXIX/842/2018 
w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta 
Gliwice powoduje jednak, że przedsiębiorczyni stanęła przed groźbą nieprzedłużenia koncesji ze względu na 
zapis w § 3 ust. 3 tej uchwały. Ma to związek z furtką wejściową na teren pobliskiej parafii, od której odległość 
do drzwi wejściowych do sklepu liczy 46 m, zamiast wymaganych 50 m. 

W wyniku dyskusji przeprowadzonej na posiedzeniu, Komisja uznała, że wskazana w uchwale odległość 
50 m od obiektu chronionego powinna być liczona od wejścia do obiektu handlowego do wejścia głównego do 
obiektu chronionego, a nie do wejścia najbliższego. 

W związku z powyższym, Komisja Gospodarki Komunalnej rekomenduje Radzie Miasta wprowadzenie 
zmiany do uchwały, polegającej na wykreśleniu z niej § 3 ust. 3. Jednocześnie, Komisja wskazuje na fakt, że, 
w dobie pandemii Covid-19 i osłabienia koniunktury gospodarczej, wskazane jest wsparcie przedsiębiorców 
w prowadzeniu przez nich działalności. 
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