
ZARZĄDZENIE Nr 10812018 

Burmistrza Opoczna 

z dnia 6 czerwca 2018r. 

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych projektów uchwał w sprawie: 
1. określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na 

terenie gminy Opoczno, 
2. zasad usytuowania na terenie gminy Opoczno miejsc sprzedaży i podawania 

napojów alkoholowych. 

Na podstawie art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2016 roku poz. 487 ze zm.) 
oraz§ 13 ust. 1 Regulaminu Konsultacji Społecznych, będącego załącznikiem nr 1 do uchwały 
nr XL/399/2014 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 21marca2014 roku 

zarządzam: 

§ 1. Przeprowadzić konsultacje społeczne projektów uchwał w sprawie: 

1. określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie 
gminy Opoczno, 

2. zasad usytuowania na terenie gminy Opoczno miejsc sprzedaży i podawania napojów 
alkoholowych. 

§2. Konsultacje odbędą się w dniach od 7 do 28 czerwca 2018 roku. 

§3. Zasięg terytorialny konsultacji obejmie obszar Gminy Opoczno. Konsultacje będą miały 
zasięg ogólno gminny. 

§4. Uprawnionymi do wzięcia udziału w konsultacjach są mieszkańcy Gminy Opoczno 

§4. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie zbierania opinii lub propozycji na piśmie, 

w tym drogą elektroniczną, z możliwością wykorzystania formularza konsultacyjnego 
stanowiącego załącznik Nr 1 i załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

§5. Projekty uchwał dostępne będą: 
1) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Opocznie, 
2) na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.opoczno.pl, 
3) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Opoczno www.bip.opoczno.pl, 
4) na tablicy ogłoszeń we wszystkich jednostkach pomocniczych Gminy Opoczno -

Sołectwach. 

§6. Opinie i propozycje, o których mowa w §4, można składać: 
1) osobiście w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Opocznie, 
2) listownie na adres: Urząd Miejski w Opocznie ul. Staromiejska 6, 26-300 Opoczno 

z dopiskiem „Konsultacje projektu uchwały", 
3) w formie elektronicznej na adres umopoczno@um.opoczno.pl. 



§7. Wyjaśnienia będą udzielane przez pracowników merytorycznych Zespołu do Spraw 
Społecznych i Ochrony Ludności Urzędu Miejskiego w Opocznie, w terminie o którym mowa 
w §2, w dni robocze w godzinach 8:00 - 15:00, w siedzibie Zespołu, który mieści się 

w Miejskim Domu Kultury w Opocznie przy ul. Biernackiego 4, pokój 23. 

§8.Wzór formularza konsultacji stanowiący załącznik m 1 i 2 do niniejszego Zarządzenia 
będzie dostępny: 

1) na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.opoczno.pl, 
2) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Opoczno www.bip.opoczno.pl, 
3) w Zespole do Spraw Społecznych i Ochrony Ludności Urzędu Miejskiego w Opocznie, 

ul. Biernackiego 4 pokój 23 , 
4) u Sołtysów. 

§9. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Zespołu do spraw Społecznych 
i Ochrony Ludności 

§10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



! 

Załącznik Nr I do Zarządzenia nr I 08/20 I 8 
Burmistrza Opoczna z dnia 6 czerwca 20 I 8 r. 

Formularz opinii lub propozycji do projektu uchwały 

1. Dokument podlegający konsultacji: 

Uchwała w sprawie określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych na terenie gminy Opoczno 

2. Imię i nazwisko osoby składającej formularz: 

······ ·· ·················· ··· ······· ·· ········· ··· ··················· ············ ····· ···· ··· ·········· ······· ··· ··· ········ ···· ·········· 

3. Adres: ................. .... ............................................. ........... ........ .. ........... .. ..... .... .. ........ ....... . 

4. Telefonie-mail: ................................... ................. ..... .... ... ............ ... ...... ...... ................ .... . 

5. Zgłoszone opinie, propozycje i uwagi: 

L.p. Wskazanie § Treść opinii, propozycji i uwagi Uzasadnienie 
w analizowanym 

dokumencie 

6. Data i czytelny podpis osoby składającej formularz: 



Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 108/20 18 
Burmistrza Opoczna z dnia 6 czervvca 20 18 r. 

Formularz opinii lub propozycji do projektu uchwały 

1. Dokument podlegający konsultacji: 

Uchwała w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Opoczno miejsc 
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. 

2. Imię i nazwisko osoby składającej formularz: 

········ ··· ········ ··········· ····· ··· ···· ··· ·· ·········· ·· ··· ····· ·· ···· ······· ·· ·· ·· ··· ·· ······ ··· ···· ······· ··· ···· ···· ······ ··· ···· ··· 

3 .Adres: „.„.„ •• „.„.„ . • „ .. „ „ ..• „„ „ . .. „.„„ .„ .... „ . ... „ ..• „ • .• „„.„ . „.„ .. „„„„ .... . „ ... „ „.„ . „.„ ... •••••. „. 

4. Telefonie-mail: „„ .. „ . „.„„ .. „ . „ .„„ • • „„„ .„„ ..... „ .. „ .. . . „ „.„ „ „ „ .„ „ „ „„ ... . „ .. . .. „„„„.„. „ ... „.„. 

5. Zgłoszone opinie, propozycje i uwagi: 

L.p. Wskazanie § Treść opinii, propozycji i uwagi Uzasadnienie 
w analizowanym 

dokumencie 

, 

6. Data i czytelny podpis osoby składającej formularz : 

•• • •••••• ••• •• • ••• •• •••• •••••• • • o • • • •••••• • • •• ~ • •••• • • • • •• • ••• •• • •• • •• • •• •••••• ••• • • • • •• • •• o • • ••• • •• • • ••• •• •• •••••• •• ••••• •••• • •• • • • • • o ••• 



„ 

Uchwała Nr ... „„ ... „ ..... 

Rady Miejskiej w Opocznie 

z dnia 29 czerwca 2018 roku 

Projekt! 

w sprawie ustanowienia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 
na terenie gminy Opoczno 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 944 ze zm.) w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 
1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2016 r. 
poz. 487 ze zm.) Rada Miejska w Opocznie uchwala, co następuje: 

§ 1.1. Ustala się na terenie gminy Opoczno maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż 
poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych: 

1) do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwo - 145; 
2) powyżej 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) - 145; 
3) powyżej 18% zawartości alkoholu - 145. 

2. Ustala się na terenie gminy Opoczno maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży - 150. 

3. Ustala się na terenie gminy Opoczno maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży- 285. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna. 

§ 3. Traci moc Uchwała Nr I/3/98 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 3 lutego 1998 roku 
w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu 
(z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz Uchwała 
Nr XXXIV/165/01 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie 
ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% 
alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego. 

Przewodniczqcy 
Rady Miejskiej w Opocznie 

Wiesław Wolkiewicz 



UZASADNIENIE do Projektu Uchwały 

W dniu 10 stycznia 2018 roku Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o wychowaniu 

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz o bezpieczeństwie imprez masowych 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 31 O). Znowelizowana ustawa weszła w życie z dniem 9 marca 2018 roku. 

Powyższe wiąże się z koniecznością podjęcia przez Radę Miejską w Opocznie nowej uchwały 

w sprawie ustanowienia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na 
terenie Gminy Opoczno. 

Obecnie na terenie Gminy Opoczno ustalona jest liczba 95 punktów sprzedaży napojów 
alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do 
spożycia poza miejscem sprzedaży oraz liczbę 50 punktów sprzedaży napojów zawierających 
powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży. 

Zgodnie z art.12. ust.5 znowelizowanej ustawy, przed podjęciem powyższych uchwał 

Rada Miejska zasięga opinii jednostek pomocniczych gminy. W tym zakresie zostały 

przeprowadzone konsultacje społeczne zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Opocznie Nr 

XL/399/2014 z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji 

Społecznych. 



Uchwała Nr .„„ .. „ ... „ ... 

Rady Miejskiej w Opocznie 

z dnia 29 czerwca 2018 roku 

Projekt! 

w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Opoczno miejsc sprzedaży i podawania 
napojów alkoholowych. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 944 ze zm.) w związku z art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 
1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2016 r. 

poz. 487 ze zm.) Rada Miejska w Opocznie uchwala, co następuje : 

§ 1.1. Miejsca sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Opoczno muszą 
być usytuowane względem obiektów chronionych w postaci: 

1) obiektów kultu religijnego w tym cmentarzy, 
2) szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych oraz opiekuńczo-

wychowawczych, 
3) obiektów sportowych, basenów, kąpielisk i zalewów, 
4) dworców kolejowych i autobusowych 
- w odległości nie bliżej niż: 

a) 20 metrów przy sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia 
poza miejscem sprzedaży ; 

b) 50 metrów przy sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia 
w miejscu sprzedaży . 

2. Pomiaru odległości dokonuje się od wejścia (głównego) na obiekt chroniony wymieniony 
w ust. 1, a w przypadku braku ogrodzenia obiektu chronionego, od wejścia głównego do 
obiektu chronionego, do ogólnodostępnego wejścia do punktu sprzedaży lub podawania 
napojów alkoholowych, najkrótsza drogą, dostępną dla ruchu pieszego, którą możliwe jest 
dotarcie do punktu. 
3. W przypadku sprzedaży napOJOW alkoholowych na wydzielonych stoiskach 
w samoobsługowych placówkach handlowych, przez ogólnodostępne wejście do punktu 
sprzedaży rozumie się ogólnodostępne wejście do samoobsługowej placówki handlowej. 

§ 2. Przepisów § 1 nie stosuje się w sytuacji, gdy tworzony jest obiekt chrnniony w odległości 
mniejszej niż określona w § 1, od istniejącego już punktu sprzedaży i podawania napojów 
alkoholowych. 

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XIX/173112 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 22 czerwca 2012 
roku w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Opoczno miejsc sprzedaży i podawania 
napojów alkoholowych. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego. 

Przewodniczący 

Rady Miejskiej w Opocznie 

Wiesław Wołkiewicz 



/( 

Uzasadnienie do projektu uchwały: 

W dniu 10 stycznia 2018 roku Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz o bezpieczeństwie imprez masowych 
(Dz.U. z 2018 r. poz. 31 O) . Znowelizowana ustawa weszła w życie z dniem 9 marca 2018 roku. 
Powyższe wiąże się z koniecznością podjęcia przez Radę Miejską w Opocznie nowej uchwały 
w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Opoczno miejsc sprzedaży i podawania 
napojów alkoholowych. 

Zgodnie z art.12. ust. 5 znowelizowanej ustawy, przed podjęciem powyższych uchwał 
Rada Miejska zasięga opinii jednostek pomocniczych gminy. W tym zakresie zostały 

przeprowadzone konsultacje społeczne zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Opocznie Nr 
XL/399/2014 z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji 

Społecznych. 


