
                    VIII  Kadencja 
 
 
 

S P R A W O Z D A N I E  

KOMISJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I POLITYKI 

REGIONALNEJ 
 

o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi oraz niektórych innych ustaw 
wraz z autopoprawką (druki nr 1988 i 1988-A). 
 

Marszałek Sejmu zgodnie z art. 37 ust. 1 i art. 40 ust. 1  regulaminu Sejmu – po 

zasięgnięciu opinii Prezydium Sejmu - skierował w dniu 8 listopada 2017r. powyższy projekt 

ustawy do Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej do pierwszego czytania. 

 

         Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej po przeprowadzeniu 

pierwszego czytania oraz rozpatrzeniu tego projektu ustawy na posiedzeniu w dniu 21 

listopada  2017 roku 

 

wnosi:  

 

W y s o k i  S e j m  przyjąć raczy załączony projekt ustawy. 

 

Komisja – zgodnie z art. 43 ust 3 regulaminu Sejmu – przedstawia, na żądanie 

wnioskodawców, następujące wnioski mniejszości: 

1) w art. 1 w pkt 1, w art. 12 ust. 5 nadać brzmienie: 
„5. Rada gminy przed podjęciem uchwał, o których mowa w ust. 1–4, zasięga opinii 

organu wykonawczego jednostki pomocniczej gminy.”; 
– poseł R. Wilczyński  

 

 
Druk nr 2024       

SEJM 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

 



 
2) w art. 1 w pkt 2, w art. 14 ust. 2a nadać brzmienie: 

„2a. Zabrania się spożywania napojów alkoholowych na ulicach, placach i w parkach, 
z wyjątkiem miejsc przeznaczonych do ich spożycia na miejscu, w punktach 
sprzedaży tych napojów oraz w innych miejscach publicznych określonych w 
uchwale rady gminy.”. 

– poseł R. Wilczyński 
 

 

 
  

Warszawa, dnia 21 listopada 2017 roku. 

 

 

 

 

 
               
 
 
 

 
 
 

 
       Przewodniczący Komisji 
  
             
     
    /-/  Andrzej Maciejewski 

 

 

           Sprawozdawca 

 

     /-/  Andrzej Gawron 
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Projekt 

U S T AWA  

z dnia ……………… 2017 r. 

o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 

oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych 

Art. 1. W ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487) wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) art. 12 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 12. 1. Rada gminy ustala, w drodze uchwały, maksymalną liczbę 

zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy (miasta), 

odrębnie dla: 

1) poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych, o których mowa w art. 

18 ust. 3; 

2) zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do 

spożycia w miejscu sprzedaży; 

3) zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do 

spożycia poza miejscem sprzedaży. 

2. Rada gminy może ustalić, w drodze uchwały, maksymalną liczbę 

zezwoleń, o której mowa w ust. 1, odrębnie dla poszczególnych jednostek 

pomocniczych gminy. 

3. Rada gminy ustala, w drodze uchwały, zasady usytuowania na terenie 

gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. 

4. Rada gminy może ustalić, w drodze uchwały, dla terenu gminy lub 

wskazanych jednostek pomocniczych gminy, ograniczenia w godzinach nocnej 

sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem 

sprzedaży. Ograniczenia mogą dotyczyć sprzedaży prowadzonej między 

godziną 22.00 a 6.00. 

5. Rada gminy przed podjęciem uchwał, o których mowa w ust. 1–4, 

zasięga opinii jednostki pomocniczej gminy. 

6. W miejscowościach, w których rozmieszczone są jednostki wojskowe, 

maksymalna liczba zezwoleń, o której mowa w ust. 1, usytuowanie miejsc 
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sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych oraz godziny 

sprzedaży napojów alkoholowych są ustalane po zasięgnięciu opinii 

właściwych dowódców garnizonów. 

7. Maksymalna liczba zezwoleń, o której mowa w ust. 1, usytuowanie 

miejsc sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych oraz 

godziny sprzedaży napojów alkoholowych uwzględniają postanowienia 

gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych.”; 

2) w art. 14 ust. 2a otrzymuje brzmienie: 

„2a. Zabrania się spożywania napojów alkoholowych w miejscu 

publicznym, za wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych.”; 

3) w art. 18: 

a) ust. 3a otrzymuje brzmienie: 

„3a. Zezwolenia, o których mowa w ust. 3, organ zezwalający wydaje 

po uzyskaniu pozytywnej opinii gminnej komisji rozwiązywania 

problemów alkoholowych o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z 

uchwałami rady gminy, o których mowa w art. 12 ust. 1–3.”, 

b) po ust. 3a dodaje się ust. 3b w brzmieniu: 

„3b. W przypadku gdy liczba wniosków o wydanie zezwolenia 

przewyższa ich maksymalną liczbę, o której mowa w art. 12 ust. 1, 

zezwolenie w pierwszej kolejności wydaje się uwzględniając kryterium jak 

największej odległości punktu, w którym ma być prowadzona sprzedaż 

napojów alkoholowych od najbliższego działającego punktu sprzedaży 

napojów alkoholowych, liczonej najkrótszą drogą dojścia ciągiem dróg 

publicznych, a w następnej kolejności – kryterium prowadzenia przez 

wnioskodawcę jak najmniejszej liczby punktów sprzedaży.”, 

c) w ust. 7 w pkt 8 wyrazy „na podstawie art. 12 ust. 1 i 2” zastępuje się 

wyrazami „na podstawie art. 12 ust. 1–3”; 

4) w art. 181 w ust. 4 wyrazy „organizacji przyjęć” zastępuje się wyrazami 

„dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu 

wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę”. 
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Art. 2. W ustawie z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 2139 oraz z 2016 r. poz. 1250) w art. 8a ust. 3 otrzymuje 

brzmienie: 

„3. Sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych mogą być prowadzone 

wyłącznie przez podmioty posiadające zezwolenie, o którym mowa w art. 181 

ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487).”. 

Art. 3. Do postępowań w przedmiocie wydania zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej 

ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe. 

Art. 4. Dotychczasowe uchwały rad gmin wydane na podstawie art. 12 ust. 1 i 

2 ustawy, o której mowa w art. 1, zachowują moc do dnia wejścia w życie uchwał 

wydanych na podstawie art. 12 ust. 1 i 3 ustawy, o której mowa w art. 1, w 

brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy od 

dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. 

Art. 5. Zezwolenia, o których mowa w art. 18 ust. 1 oraz art. 181 ust. 4 ustawy, 

o której mowa w art. 1, wydane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, 

zachowują ważność na okres na jaki zostały wydane. 

Art. 6. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. 
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