
            
    UCHWAŁA Nr LV/733/2018  
    RADY MIASTA KALISZA  
    z dnia 28 czerwca 2018 roku 
 
w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz 
zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów na terenie Miasta Kalisza 
 
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 2018r., poz. 994 z późń. zm.) oraz art.12 ust. 1 i 3 ustawy 
z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
(Dz.U. z 2016r. poz.487 z późń. zm.), uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. 

1. Ustala się na terenie Miasta Kalisza maksymalną liczbę 330 zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo, w tym 
przeznaczonych do spożycia: 

1) poza miejscem sprzedaży -  220 zezwoleń 
2) w miejscu sprzedaży - 110 zezwoleń 

2. Ustala się na terenie Miasta Kalisza maksymalną liczbę 300 zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem 
piwa), w tym przeznaczonych do spożycia : 

1) poza miejscem sprzedaży – 220 zezwoleń 
2) w miejscu sprzedaży – 80 zezwoleń 

3. Ustala się na terenie Miasta Kalisza maksymalną liczbę 290 zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych zawierających powyżej 18% zawartości alkoholu, w tym  przeznaczonych do 
spożycia: 

1) poza miejscem sprzedaży – 220 zezwoleń 
2) w miejscu sprzedaży – 70 zezwoleń. 
 

§ 2.   
1. Nie wydaje się zezwoleń na prowadzenie detalicznej sprzedaży napojów alkoholowych 

przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży: 
1) dla punktów usytuowanych w odległości mniejszej niż 50 m od: 
a) szkół wszystkich typów oraz innych placówek oświatowo-wychowawczych, 
z wyjątkiem szkół wyższych oraz szkół dla dorosłych , 
b) kościołów wszystkich wyznań, 
c) ośrodków i poradni leczenia uzależnień, 
d) schronisk i noclegowni dla bezdomnych, 
2) w obiektach nie związanych trwale z gruntem, z zastrzeżeniem ust. 4, 
3) na terenie obiektów sportowych, z zastrzeżeniem ust.5. 

2. Nie wydaje się zezwolenia na prowadzenie detalicznej sprzedaży napojów alkoholowych do 
spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie targowisk. 

3. Przez odległość, o której mowa w ust. 1 pkt.1 rozumie się odległość od wejścia do punktu 
sprzedaży do granicy nieruchomości, na której znajduje się obiekt wymieniony w ust. 1 pkt. 
1, mierzoną najkrótszą drogą ciągami komunikacyjnymi. Jeżeli obiekty położone są po 
różnych stronach ulicy odległość mierzona jest najkrótszą drogą przechodząc przez ulicę 
pod kątem prostym. 

 
 
 



4. Wydaje się zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do 18% zawartości alkoholu 
oraz na piwo przeznaczone do spożycia w miejscu wydzielonym – ogródku 
gastronomicznym. 

5. Na terenie obiektów sportowych dopuszcza się sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów 
alkoholowych do 3,5% zawartości alkoholu . 

 
 § 3. 

 
Zezwolenia wydane przez wejściem w życie niniejszej uchwały zachowują ważność do upływu 
terminu ich ważności. 

 
§4 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza. 
 

 § 5. 
Tracą moc uchwały: 

1. Uchwała 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 (Dz.Urz. Woj. Wlkp. 2013.6913) 

2. Uchwała Nr XXI/266/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 31 marca 2016r. 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  (Dz.Urz. Woj. Wlkp. 
2016.2724) 

 
§ 6. 

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

 
 

  Przewodniczący  
Rady Miasta Kalisza 
          /…/ 
  Andrzej Plichta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 
do Uchwały Nr LV/733/2018 
Rady Miasta Kalisza 

z dnia 28 czerwca 2018 roku 
 
 
w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz 
zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów na terenie Miasta Kalisza 
 
 
W związku ze zmianą art.12 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i 
przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2016r. poz. 487 z późn. zm.), Rada Miasta ma obowiązek 
ustalić w drodze uchwały maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz 
zasady usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta 
Kalisza. 
 
Przed podjęciem uchwały zgodnie z art. 12 ust. 5 ww. ustawy została zasięgnięta opinia jednostek 
pomocniczych Miasta. Swoje opinie wyraziły ponadto Miejska Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, Policja, Straż Miejska Kalisza oraz organizacje pozarządowe. 
 
Obecnie obowiązująca Uchwała Nr XL/535/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 31 października 
2013r. wraz z późniejszymi zmianami dotyczyła ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów 
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, natomiast nowa uchwała precyzuje ustalenia 
maksymalnej liczby zezwoleń, w tym napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz na 
piwo. 
 
Podjęcie uchwały wynika z konieczności dostosowania aktu prawa miejscowego do wymogów 
znowelizowanej ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W związku 
z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne. 

 

 
w z. Prezydenta Miasta Kalisza 

             /…/ 
Tomasz Rogoziński 

     Wiceprezydent Miasta Kalisza 


