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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W RADOMSKU 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie ustalenia dla terenu Miasta Radomska ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów 
alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: 
Dz.U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378) oraz art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j.: Dz.U. z 2019 r. poz. 2277, poz. 1818, M.P. z 2020 r. 
poz. 164), uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się dla terenu Miasta Radomska ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów 
alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. Ograniczenia dotyczą sprzedaży 
prowadzonej między godziną 22.00 a 6.00. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Radomska. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego. 

 

   

Przewodniczący Rady Miejskiej 
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UZASADNIENIE

„Alkohol jako produkt jest legalnym towarem rynkowym, ale ponieważ powoduje określone 
szkody  społeczne,  ekonomiczne  i  zdrowotne,  jest  przedmiotem  zainteresowania  ustawodawcy, 
który  poprzez  stosowne  regulacje  prawne  stara  się  ograniczać  rozmiary  tych  szkód  oraz 
przeciwdziałać ich powstawaniu.”¹

Zgodnie z art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałania alkoholizmowi (t.j. DZ. U. z 2019 r. poz. 2277, poz. 1818, M.P. z 2020 r. poz. 
164), 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.

Zgodnie z cytowaną ustawą, organy administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego są 
obowiązane  m.in.  do  podejmowania  działań  zmierzających  do  ograniczenia  spożycia  napojów 
alkoholowych  oraz  zmiany  struktury  ich  spożywania,  inicjowania  i  wspierania  przedsięwzięć 
mających na celu zmianę obyczajów w zakresie sposobu spożywania tych napojów. 

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi podaje, że jednym 
z instrumentów polityki społecznej skierowanej na ograniczenie spożycia napojów alkoholowych, 
jest  ograniczanie  ich  dostępności.  Niewłaściwym  jest  więc  działanie  na  rzecz  profilaktyki,  do 
którego  samorząd  jest  zobligowany  cytowaną  ustawą,  które  nie  wykorzystuje  wszystkich 
możliwych narzędzi. 
Zgodnie  ze  stanowiskiem  PARPA,  celem  wprowadzenia  przedmiotowych  zmian  w  zakresie 
sprzedaży alkoholu jest ochrona zdrowia publicznego poprzez ograniczenie dostępności i spożycia 
alkoholu, zwłaszcza przez młodzież, a w konsekwencji ograniczenie szkód powodowanych przez 
picie alkoholu.

„Dostępność  alkoholu  ma  wpływ  na  wielkość  konsumpcji,  a  ta  z  kolei  ma  wpływ  na 
rozpowszechnianie problemów. Wzrost liczby punktów sprzedaży, przedłużanie godzin otwarcia, 
samoobsługa  prowadzi  do  wzrostu  konsumpcji,  natomiast  ograniczanie  dostępności  –  do  jej 
spadku.”²

Według  specjalistów  zajmujących  się  problemami  uzależnień,  osoby  z  nałogiem 
alkoholowym reagują kompulsywnie,  co oznacza,  że brak okazji  zakupu alkoholu ma działanie 
profilaktyczne. 

Niniejszy projekt uchwały w sprawie ustalenia dla terenu Miasta Radomska ograniczenia 
w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem 
sprzedaży, został opracowany na wniosek Komisji Do Spraw Rodziny, Zdrowia, Opieki Socjalnej 
Rady Miejskiej w Radomsku, podjęty podczas posiedzenia w dniu 7 grudnia 2020 r.

¹ Katarzyna Łukowska, Katarzyna Okulicz – Kozaryn - „Budowa gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych z wykorzystaniem metody drzewa problemów – drzewa celów”, książka pod patronatem PARPA, ETOH Fundacja  
Rozwoju Profilaktyki 2016

² Moskalewicz  J.,  Sierosławski  J.,  Dąbrowska  K.  (2005).  Dostępność  fizyczna  alkoholu  a  szkody  zdrowotne.  „Alkoholizm i 
Narkomania”, t. 18, nr 4.


