
UCHWAŁA NR XXI/266/2016
RADY MIEJSKIEJ KALISZA 
z dnia 31 marca 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych
zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza
miejscem sprzedaży jak i  w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie Miasta
Kalisza miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 w związku z art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz. 1515, poz. 1045, poz. 1890) oraz art. 12 ust. 2
ustawy  z  dnia  26  października  1982r.  o  wychowaniu  w  trzeźwości  i  przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (Dz. U. z 2015r. poz. 1286, poz.1916, poz.1045), uchwala się co następuje:
 

§ 1

W uchwale Nr XL/535/2013 Rady Miejskiej  Kalisza z dnia 31 października 2013r.  w sprawie
ustalenia  liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu
(z  wyjątkiem  piwa),  przeznaczonych  do  spożycia  poza  miejscem  sprzedaży  jak  i  w  miejscu
sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie Miasta Kalisza miejsc sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 ust.1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „3) na terenie obiektów sportowych, z zastrzeżeniem
ust. 6.” ,

2) §  2  ust.  5  otrzymuje  brzmienie:  „5.  Wydaje  się  zezwolenia  na  sprzedaż  napojów
alkoholowych  do  18%  zawartości  alkoholu  przeznaczone  do  spożycia  w  miejscu
wydzielonym – ogródku gastronomicznym.”,  

3) w § 2 dodaje się ust. 6 w brzmieniu: „ 6. Na terenie obiektów sportowych dopuszcza się
sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych do 3,5% zawartości alkoholu.”  .

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza .

§3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej  ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.

          Przewodniczący
Rady Miejskiej Kalisza

                    /.../
          Andrzej Plichta



UZASADNIENIE 
DO UCHWAŁY NR XXI/266/2016
RADY MIEJSKIEJ KALISZA 
z dnia 31 marca 2016 r.

zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych
zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza
miejscem sprzedaży jak i  w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie Miasta
Kalisza miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Zgodnie  z  art.  12  ust.  2  ustawy  z  dnia  26  października  1982r.  o  wychowaniu  w  trzeźwości
i  przeciwdziałaniu  alkoholizmowi  (Dz.U.  z  2015r.  poz.1286  z  póżń.  zm.)  rada  gminy  ustala,
w drodze uchwały, zasady usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych. 

W zakresie liczby punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych uchwała nie wprowadza
zmian. Z uwagi na planowaną organizację m.in. imprez sportowych o zasięgu ogólnopolskim lub
międzynarodowym wprowadzenie proponowanych zmian stanowi dostosowanie przepisów prawa
miejscowego do przepisów regulujących m.in. organizację imprez masowych. 

Propozycja dodania zapisu w  §2 ust. 5 stanowi rozszerzenie możliwości sprzedaży w ogródkach
gastronomicznych napojów alkoholowych do 18% zawartości alkoholu.

Projekt  uchwały  został  pozytywnie  zaopiniowany  przez  Miejską  Komisję  Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Kaliszu.

W związku z powyższym zasadne jest podjęcie powyższej uchwały. 

       Prezydent
   Miasta Kalisza
             /.../
Grzegorz Sapiński


