
          

    UCHWAŁA Nr LVIII/764/2018 

    RADY MIASTA KALISZA 

    z dnia 27 września 2018 roku 

 

zmieniająca uchwałę 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. 

W Uchwale Nr  LV/733/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 czerwca 2018r. w sprawie ustalenia 

maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc 

sprzedaży tych napojów na terenie Miasta Kalisza § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Przez odległość, o której mowa w ust.1 pkt.1 rozumie się odległość od wejścia do punktu 

sprzedaży do wejścia na teren działki, 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 ulicę pod kątem prostym.” 

 

 § 2. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza. 

 

 § 3. 

 

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 LVIII/764/2018 

Rady Miasta Kalisza 

z dnia 27 września 2018 roku 

 

 

zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów na terenie Miasta 

Kalisza 

 

 

Rada Miasta Kalisza w dniu 28 czerwca 2018r. podjęła Uchwałę Nr LV/733/2018 w sprawie 

ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania 

miejsc sprzedaży tych napojów na ternie Miasta Kalisza. Obowiązek podjęcia nowej uchwały 

wynikał ze zmiany art.12 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2016r. poz. 487 z późn. zm.),  

Zgodnie z art. 12 ust. 5 ww. ustawy przed podjęciem uchwały została zasięgnięta opinia jednostek 

pomocniczych Miasta.  

W trakcie prac redakcyjnych nastąpiła zmiana zapisu dot. sposobu mierzenia odległości od punktu 

sprzedaży alkoholu do obiektów chronionych, która spowodowała w praktyce niejasności 

interpretacyjne. W związku z powyższym istnieje potrzeba przywrócenia zapisu w wersji 

skonsultowanej z jednostkami pomocniczymi Miasta.  

W związku z powyższym podjęcie zmiany uchwały jest zasadne.           

 

 

        Prezydent 

    Miasta Kalisza 

 /…/ 

Grzegorz Sapiński                                                                                                                                                                                                    

 

 

 


