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W związku pismem z dnia 7 listopada 2016 r. (znak sprawy: GMS-WP-173-273/16) w 

sprawie wyrażenia opinii na temat poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o 

wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, Państwowa Agencja 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uprzejmie informuje, że przedstawiony projekt 

zasługuje na akceptację i uznanie. 

Zaproponowany kierunek zmian, odpowiada zgłaszanym PARPA przez gminy 

potrzebom w zakresie polityki ograniczania dostępności alkoholu. Ponadto eliminują one 
j 

problemy interpretacyjne np. w zakresie zezwoleń na organizacje przyjęć. 

Jedyną wątpliwościąjaka pojawiła się podczas analizy projektu, jest związana z zapisem 

art. l pkt. l w zakresie ustalania przez Radę gminy, w drodze uchwały, maksymalnej liczby 

zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy, odrębnie dla poszczególnych 

rodzajów napojów alkoholowych, o których mowa w art. 91 ust. l. Powyższy zapis odsyła ,do 

poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych związanych z zezwoleniami hurtowymi, co 

może spowodować interpretację, że gminy mają również ustalać limity dla zezwoleń 

hurtowych. Dlatego też wydaje się, że w zakresie określenia poszczególnych rodzajów 

napojów alkoholowych, warto by było odnieść się do art. 18 ust. 3 . 
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kVW>/ r2_L fi ~'vi-e_ 
W nawiązaniu do pisma z dnia 7 listopada 2017 r., nr GMS-WP-173-273/17, 

dotyczącego poselskiego projektu usta"Hry o zmianie usta"Hry o "Hrychowaniu 

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz niektórych innych ustaw, 

przekazanego Prokuratorowi Generalnemu do wyrażenia opinii w trybie art. 3 § l pkt 

12 usta"Hry z dnia 28 stycznia 2016 r.- Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2017 r., 

poz. 1767, z późn. zm.), uprzejmie informuję, przy uwzględnieniu zakresu 

kompetencji Prokuratora Generalnego, że nie przedstawiam opinii w przedmiotowej 

sprawie. 
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