
UCHWAŁA NR XXXI/448/2020 
RADY MIASTA KALISZA 

z dnia 29 października 2020 r. 

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 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 t.j.) oraz art. 12 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2019 r. poz. 2277 ze zm.), uchwala się, co 
następuje: 

§ 1. 1.  Ustala się na terenie Miasta Kalisza maksymalną liczbę 320 zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo, w tym przeznaczonych do spożycia: 

1) poza miejscem sprzedaży – 210 zezwoleń, 

2) w miejscu sprzedaży – 110 zezwoleń. 

2. Ustala się na terenie Miasta Kalisza maksymalną liczbę 290 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 – 210 zezwoleń, 

2) w miejscu sprzedaży – 80 zezwoleń. 

3. Ustala się na terenie Miasta Kalisza maksymalną liczbę 265 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 
zawierających powyżej 18% zawartości alkoholu, w tym przeznaczonych do spożycia: 

1) poza miejscem sprzedaży – 200 zezwoleń, 

2) w miejscu sprzedaży – 65 zezwoleń. 

§ 2. 1.  Nie wydaje się zezwoleń na prowadzenie detalicznej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych 
do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży dla punktów usytuowanych w odległości mniejszej niż 50 m od: 

1) przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz innych placówek oświatowo-wychowawczych, 
z wyjątkiem szkół wyższych oraz placówek dla dorosłych, 

2) placówek prowadzących działalność socjoterapeutyczną na rzecz dzieci i młodzieży, 

3) obiektów sakralnych, rozumianych jako obiekty służące praktykom religijnym, z wyjątkiem przydrożnych 
krzyży, kapliczek i innych obiektów małej architektury, należących do kościołów wszystkich wyznań, 

4) placówek zajmujących się leczeniem osób uzależnionych, 

5) schronisk i noclegowni dla bezdomnych. 

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 rozumie się odległość od najbliższego ogólnodostępnego wejścia do 
punktu sprzedaży do najbliższego wejścia do obiektu chronionego, przy czym odległość mierzona jest najkrótszą drogą 
dojścia, zgodnie z zasadami ruchu pieszych określonymi w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 110 ze zm.). W przypadku, gdy obiekt posiada dowolne stałe ogrodzenie, odległość mierzona jest 
do najbliższego wejścia na teren obiektu. 

4. Zasady określone w ust. 1 nie mają zastosowania w przypadku placówek posiadających zezwolenia na sprzedaż 
napojów alkoholowych w danym miejscu, jeżeli w okresie ważności tych zezwoleń, powstały obiekty wymienione 
w ust. 1 pkt. 1-5. 

5. Dopuszcza się, po spełnieniu wymogów określonych innymi przepisami prawa, sprzedaż napojów alkoholowych 
przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży w ogródkach gastronomicznych, rozumianych jako ograniczona 
przestrzeń na wolnym powietrzu, służąca sprzedawaniu, podawaniu i spożywaniu napojów alkoholowych, w powiązaniu 
lub bez powiązania z innym lokalem. 
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§ 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 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 (Dz. Urz. Woj. Wlkp. 2018.5731), 

2. 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 (Dz. Urz. Woj. Wlkp. 2018.7601). 

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

Przewodniczący 

Rady Miasta Kalisza 

/.../ 

Tadeusz Skarżyński 
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Uzasadnienie

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
nakłada w art. 12 ust. 1 i ust. 3 obowiązek ustalenia przez radę gminy w drodze uchwały maksymalnej liczby
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych. Regulacje te zgodnie z art. 1 i 2 ustawy mają służyć m.in. ograniczeniu dostępności alkoholu.

Mając na uwadze analizę poziomu wykorzystania dotychczas obowiązującego na terenie Miasta Kalisza
limitu zezwoleń oraz liczby mieszkańców przypadających na 1 punkt sprzedaży napojów alkoholowych,
zasadne jest zmniejszenie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z poziomu
920 zezwoleń do zaproponowanej w uchwale liczby 875. Po zmianie liczba mieszkańców przypadających na
1 zezwolenie objęte limitem wyniesie około 112. Jednocześnie określona maksymalna liczba zezwoleń jest
zróżnicowana w zależności od rodzaju napojów alkoholowych pod kątem ograniczenia dostępności do napojów
alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu.

W zakresie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Kalisza
wprowadzane zmiany mają na celu m.in. doprecyzowanie opisu obiektów chronionych, w stosunku do których
pozostaje obowiązująca obecnie minimalna odległość 50 m od punktu sprzedaży. Do obiektów tych włączone
zostają placówki prowadzące działalność socjoterapeutyczną na rzecz dzieci i młodzieży Równocześnie ulega
zmianie sposób mierzenia ww. odległości, co wynika z konieczności określenia jednoznacznego
i zobiektywizowanego pomiaru. Z kolei wprowadzenie zapisów ust. 4 czyni zadość sygnałom kierowanym
przez przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych.

W związku z wynikami przeprowadzonej przez NIK w okresie od czerwca do sierpnia 2020 roku kontroli
w zakresie ograniczania spożycia napojów alkoholowych, z regulacji dot. zasad usytuowania miejsc sprzedaży
i podawania napojów alkoholowych na terenie Kalisza usunięte zostały zapisy stojące w sprzeczności
z uregulowaniami zawartymi w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Projekt uchwały został poddany analizie i pozytywnie zaopiniowany na posiedzeniu Miejskiej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w dniu 26 sierpnia 2020 r.

Zgodnie z nałożonym przez ustawodawcę obowiązkiem wynikającym z art. 12 ust. 5 ustawy przed podjęciem
uchwały podlega ona zaopiniowaniu przez jednostki pomocnicze Miasta.

Prezydent
Miasta Kalisza

/.../
Krystian Kinastowski
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