
ZARZĄDZENIE NR 936/2018
BURMISTRZA KRAPKOWIC

z dnia 15 maja 2018 r.

w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami gminy konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie 
ustalania maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc 

sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Krapkowice

Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) i art.12 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 
XXIII/383/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zasad i trybu 
przeprowadzania konsultacji społecznych oraz w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania 
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach 
dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Opol. poz. 2748) Burmistrz Krapkowic 
zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Ogłasza się przeprowadzenie konsultacji społecznych, których przedmiotem są projekty uchwał 
w sprawie ustalania maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania 
miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Krapkowice.

2. Celem konsultacji jest zapoznanie mieszkańców Gminy Krapkowic z projektami uchwał w sprawie ustalania 
maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży 
i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Krapkowice oraz poznanie stanowiska mieszkańców gminy, 
a w szczególności uzyskanie ich uwag, opinii i wniosków w sprawie poddanej konsultacjom społecznym.

3. Projekty uchwał, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, zamieszcza się:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej

2) na stronie internetowej Urzędu

3) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach.

§ 2. 1. Konsultacje przeprowadza się w terminie od dnia 21 maja 2018 r. do dnia 4 czerwca 2018r. do godz. 
17.00.  

§ 3. 1. Konsultacje przeprowadza się w formie elektronicznego i pisemnego zgłaszania uwag i wniosków do 
projektów uchwał w sprawie ustalania maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz 
zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Krapkowice.

2. Uwagi i wnioski wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian można składać na „formularzu konsultacji”, 
stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

3. Wypełnione formularze należy przesłać do Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych za pośrednictwem poczty 
elektronicznej na adres:  umig@krapkowice.pl lub złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach, 
47-303 Krapkowice, ul. 3 Maja 17. 4. Niezgłoszenie uwag i wniosków w terminie (decyduje data wpływu do 
Urzędu) oznacza rezygnację z prawa do ich wyrażenia.

§ 4. Podmiotami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy Miasta i Gminy Krapkowice 
posiadający czynne prawo wyborcze oraz organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa 
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 5. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji, stanowiące załącznik nr 2, podaje się do publicznej 
wiadomości w sposób określony w § 1 ust. 3 niniejszego zarządzenia.

§ 6. Informację o wynikach konsultacji podaje się do publicznej wiadomości w sposób określony w § 1 ust. 3, 
w ciągu 14 dni od zakończenia konsultacji.

§ 7. Burmistrz Krapkowic przedłoży Radzie Miejskiej w Krapkowicach projekty uchwał w sprawie ustalania 
maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży 
i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Krapkowice wraz z wynikami konsultacji.
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§ 8. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Podatków i Opłat Lokalnych.

§ 9. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega: 

1) Zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Krapkowice www.bip.krapkowice.pl.

2) Wywieszeniu na tablicy w Urzędzie Miasta i Gminy.

3) Wywieszeniu na tablicach ogłoszeń w sołectwach gminy.

 

I Zastępca Burmistrza

Romuald Haraf
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                       Załącznik Nr 1 do Zarządzenia 936/2018 
 Burmistrza Krapkowic z dnia 15.05.2018r. 

 
                                                                                                                                Projekt Nr 3 

z dnia 15 maja 2018r. 
 

   UCHWAŁA NR XLIII/ /2018                                       
Rady Miejskiej w Krapkowicach 

z dnia 21 czerwca 2018 roku 
       

w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy 

Krapkowice 

 

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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 

26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. 

z 2016 r., poz. 487 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się na terenie gminy Krapkowice następujące liczby zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży:  

a) 50 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5 proc. zawartości alkoholu oraz na 

piwo, 

b) 50 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 proc. do 18 proc. zawartości 

alkoholu (z wyjątkiem piwa), 

c) 50 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18 proc. zawartości alkoholu. 

§ 2. 1. Ustala się na terenie gminy Krapkowice następujące liczby zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży: 

a) 30 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5 proc. zawartości alkoholu oraz na 

piwo, 

b) 30 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 proc. do 18 proc. zawartości 

alkoholu (z wyjątkiem piwa), 

c) 30 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18 proc. zawartości alkoholu. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic.   

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XIX/235/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 23 czerwca 2016 roku 

w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu 

(z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak iw miejscu sprzedaży oraz 

zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Krapkowice. 

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

Województwa Opolskiego, podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń i Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 

Miasta i Gminy w Krapkowicach 

  

 

I Zastępca Burmistrza 

 

 

Romuald Haraf  
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Uzasadnienie 

 

W dniu 9 marca 2018 r. weszła w życie ustawa nowelizująca ustawę o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, która nakłada na rady gmin obowiązek uchwalenia uchwał dotyczących 

maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu 

sprzedaży, jak i do spożycia poza miejscem sprzedaży. Do tej pory limitowana była liczba punktów sprzedaży, 

po zmianie limitowana ma być liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. W  przypadku zezwoleń na 

sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy określone były punkty: 50 punktów sprzedaży napojów 

alkoholowych powyżej 4'5 % alkoholu z wyjątkiem piwa przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży 

oraz 40 punktów sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 4,5 % alkoholu z wyjątkiem piwa do spożycia                

w miejscu sprzedaży. 

W przedłożonym projekcie uchwały proponujemy liczbę: 50 zezwolenia do 4,5 proc. zawartości 

alkoholu oraz na piwo, 50 zezwolenia powyżej 4,5 proc. do 18 proc. zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) i 50 

zezwolenia powyżej 18 proc. zawartości alkoholu do spożycia poza miejscem sprzedaży. W nowym projekcie 

uchwały proponuje się liczbę zezwoleń do spożycia w miejscu sprzedaży: 30 zezwolenia na sprzedaż do 4,5 

proc. zawartości alkoholu oraz na piwo, 30 zezwolenia powyżej 4,5 proc. do 18 proc. zawartości alkoholu (z 

wyjątkiem piwa) i 30 zezwolenia powyżej 18 proc. zawartości alkoholu. 

Uchwały wydane na podstawie poprzedniego stanu prawnego zachowują moc do dnia wejścia w życie 

nowych uchwał, nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy zmieniającej.  

 
 
                                                                                                        
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Projekt opracowała: 
Sonia Dannheisig - Hreczka 
Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych 
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                                                                                                                                Projekt Nr 4 
z dnia 15 maja 2018r. 

 
   UCHWAŁA NR XLIII/ /2018                                       

Rady Miejskiej w Krapkowicach 
z dnia 21 czerwca 2018 roku 

       

 
w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Krapkowice 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 
2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 487, Dz. U. z 2017r., poz. 2245, 2439, 
Dz. U. z 2018r., poz. 310) uchwala się, co następuje:  

 
§ 1. Ustalić następujące zasady usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie 
Gminy Krapkowice:  
1. Miejsca sprzedaży i podawania napojów alkoholowych nie mogą być usytuowane w odległości mniejszej niż 
20 m, licząc po najkrótszej drodze dojścia od ogólnodostępnego wejścia do punktu sprzedaży, do 
ogólnodostępnego wejścia do:  
a) placówek służby zdrowia,  
b) żłobków, przedszkoli, klubów dziecięcych, szkół, świetlic środowiskowych  
c) kościołów,  
2. Ogólnodostępne wejście oznacza główne drzwi wejściowe do budynku.  

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic. 

 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego, podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń i Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy 
w Krapkowicach 

 

 

 
                                                                                                        I Zastępca Burmistrza 
                                                                                                                  
                                                                                                              Romuald Haraf 
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Uzasadnienie 
 

W dniu 9 marca 2018 r. weszła w życie ustawa nowelizująca ustawę o wychowaniu w trzeźwości i 
przeciwdziałaniu alkoholizmowi, która nakłada na rady gmin obowiązek ustalenia w drodze uchwały zasad 
usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.  
Proponowany projekt uchwały określa zasady usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów 
alkoholowych na terenie Gminy Krapkowice i ma charakter porządkowy.  
Uchwała wydana na podstawie poprzedniego stanu prawnego zachowuje moc do dnia wejścia w życie nowych 
uchwał, nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy zmieniającej.  
Treść uchwały została skonsultowana z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 
Krapkowicach i jednostkami pomocniczymi Gminy.  
Projekt skonsultowano także z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, których działalność statutowa 
dotyczy konsultowanego obszaru. Usytuowanie miejsc sprzedaży koreluje z zapisami Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Krapkowice. 

 
 
 
 
 
Projekt opracowała: 
Sonia Dannheisig - Hreczka 
Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych 
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Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 936/2018  

Burmistrza Krapkowic z dnia 15.05.2018 r. 

 

 

OGŁOSZENIE 

 

Burmistrz Krapkowic ogłasza konsultacje społeczne projektów uchwał w sprawie ustalania maksymalnej liczby 

zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów 

alkoholowych na terenie Gminy Krapkowice. 

 

Przedmiot konsultacji:  

Przedmiotem konsultacji są projekty uchwał w sprawie ustalania maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy 

Krapkowice. 

 

Cel konsultacji: 

Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii mieszkańców Gminy Krapkowic posiadających czynne prawo 

wyborcze oraz organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z projektami uchwał w sprawie ustalania maksymalnej liczby 

zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów 

alkoholowych na terenie Gminy Krapkowice. 

 

Termin konsultacji: 

Termin rozpoczęcia konsultacji: 21 maj 2018r. 

Termin zakończenia konsultacji: 04 czerwca 2018r. do godz. 17.00. 

 

Forma konsultacji: 

Konsultacje przeprowadza się w formie elektronicznego i pisemnego zgłaszania uwag i wniosków do projektów 

uchwał w sprawie ustalania maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad 

usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Krapkowice. 

Uwagi i wnioski wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian można składać na „formularzu konsultacji” w terminie 

od 21 maja 2018r. do 04 czerwca 2018r. do godz. 17.00. 

Wypełnione formularze należy przesłać do Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych za pośrednictwem poczty 

elektronicznej na adres: umig@krapkowice.pl lub złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy                                    

w Krapkowicach, 47-303 Krapkowice, ul. 3 Maja 17. 4.  

Niezgłoszenie uwag i wniosków w terminie (decyduje data wpływu do Urzędu) oznacza rezygnację z prawa do ich 

wyrażenia. 

 

Zasięg terytorialny konsultacji: 

Podmiotami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy Gminy Krapkowice posiadający czynne prawo 

wyborcze oraz organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 

Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: 

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych – Urząd Miasta i Gminy Krapkowice tel. 774466814. 

Projekty uchwał w sprawie ustalania maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad 

usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Krapkowice wraz z formularzem 

konsultacji dostępny jest na stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice: www.bip.krapkowice.pl; 

www.krapkowice.pl; na tablicy ogłoszeń Urzędu, w siedzibie Urzędu (I budynek, parter, pokój 13) oraz na tablicach 

ogłoszeń w sołectwach gminy. 
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Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 936/2018  

Burmistrza Krapkowic z dnia 15.05.2018 r. 

 

FORMULARZ KONSULTACJI 

Projektów uchwał w sprawie ustalania maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad 

usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Krapkowice 

 

Termin zgłaszania opinii: od 21 maja 2018r. do 04 czerwca 2018r. do godz. 17.00. 

 

Dane podmiotu zgłaszającego uwagi i wnioski: 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Imię i nazwisko osoby do kontaktu:………………………………………………………………………………………. 

Dane teleadresowe (adres do korespondencji, telefon, e’mail)…………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………….…

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Opinie/ uwagi/ propozycje zmian zapisów: 

………………………………………………………………………………………………………………………….…

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………….…

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………….…

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………….…

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………….…

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Krapkowice, dnia:………………………………….                                          ………………………………………… 

                                                                                                                                   Imię i nazwisko osoby zgłaszającej opinię 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwaga! 

Formularz konsultacji należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e’mail: umig@krapkowice.pl 

lub złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach, ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. 
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