
DRUK Nr 707 
Projekt 

 
Uchwała nr ……….…. 

Rady Miejskiej Leszna 
z dnia ……………. 

 
w sprawie ustalenia ograniczeń w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych do   
spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Miasta Leszna  
 
 
 
Na podstawie  art 18 ust 2 pkt 15, art. 40 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2018r., poz. 994 ze zm.) i art 12 ust 4 ustawy z dnia 26 października 1982 roku  
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U z 2016 r. pozn. 487 ze zm.) Rada 
Miejska Leszna uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
 

1. Ustala się na terenie Miasta Leszna na obszarze rewitalizacji zakaz sprzedaży napojów 
alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży pomiędzy godziną 
22:00 a 6:00. 

2. Wykaz ulic z obszaru rewitalizacji, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 1 do Uchwały. 
 
 

§ 2 
 
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna. 
 

§ 3 
 
Uchwała podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi  
w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. 
 
 
 
 
 

Przewodniczący 
Rady Miejskiej Leszna 

Sławomir Szczot 

 

 



 

 

UZASADNIENIE 

do Uchwały nr …….. 
Rady Miejskiej Leszna  

         z dnia ……………………. 
 
Na podstawie art. 12 ust. 4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
(Dz.U. z 2016 r. poz. 487, z późn. zm.) rada gminy może ustalić ograniczenia w godzinach nocnej 
sprzedaży napojów alkoholowych, prowadzonej między godziną 22.00 a 6.00. 
Wprowadzenia ograniczenia sprzedaży napojów alkoholowych niewątpliwie wpisuje się w cele 
Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, który określa   lokalną 
politykę minimalizowania szkód społecznych i indywidualnych wynikających z używania alkoholu. 
Program przyjęty został  Uchwałą nr XLI/548/2017 Rady Miejskiej Leszna  
z dnia 26 października 2017 roku w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018.  Zgodnie z program nadużywanie alkoholu 
i wynikające z tego konsekwencje są ważnym problemem społecznym , dotyczy bowiem nie tylko 
osoby pijącej alkohol ale również jej bliskich .Ustawa o wychowaniu w trzeźwości  
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wskazuje ,że prowadzenie działań związanych z profilaktyką  
i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją społeczną osób uzależnionych należy 
do zadań własnych gminy.  Planowanie działań pomocowych wymaga koncentracji zarówno na 
sytuacjach doraźnych pojawiających się wśród osób żyjących w otoczeniu uzależnionego.  
Ponadto jak wskazuje Gminny Program Rewitalizacji nadmierne spożywanie alkoholu a co za tym 
idzie negatywne zjawiska występujące w społeczeństwie takie jak przemoc, ubóstwo mają  istotny 
wpływ na degradację niektórych obszarów miasta. Jak wynika z Programu 7,2% osób korzystających 
z pomocy społecznej jako powód podaje alkoholizm.  Ponadto w Śródmieściu odnotowywane są 
negatywne zdarzenia związane z zakłócaniem spokoju i porządku publicznego, aktami wandalizmu. 
Rynek i jego okolice są miejscem przebywania osób bezdomnych  
i nadużywających alkoholu, zakłócających porządek, co negatywnie wpływa na poczucie 
bezpieczeństwa oraz powoduje znaczny dyskomfort podczas przebywania w tej części miasta.  
Dlatego Prezydent Miasta rekomenduje wprowadzenie ograniczenia sprzedaży napojów 
alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w godzinach nocnych 
pomiędzy godzina 22:00 a 6:00 na terenie rewitalizacji. 
 
 

 

 
 
 
 
 


