
UCHWAŁA NR VII/44/15
RADY GMINY BIESIEKIERZ

z dnia 7 maja 2015 r.

w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem 
piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania 

miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 

Na podstawie art.12 ust. 1 i 2 i art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012r. poz. 1356 ze zm.), uchwala się co następuje: 

§ 1. Ustala się liczbę punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) 
w ilości: 

1) 30 - przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, 

2) 20 - przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.

§ 2. 1. Punkt sprzedaży napojów alkoholowych (detaliczny i gastronomiczny) nie może być usytuowany 
w odległości mniejszej niż 10 m od: 

a) żłobków, przedszkoli, szkół oraz innych zakładów i placówek oświatowo-wychowawczych, 

b) obiektów kultu religijnego (w tym kościołów i kaplic), 

c) cmentarzy, 

d) zakładów opieki zdrowotnej.

2.  Odległość, o której mowa w ust. 1 mierzona jest wzdłuż osi ciągów komunikacyjnych od głównego wejścia 
do budynku, w którym sprzedawane są napoje alkoholowe do głównego wejścia do obiektów, o których mowa 
w ust. 1, bądź, w przypadku terenu ogrodzonego, do głównego wejścia na teren nieruchomości, na której znajduje 
się punkt sprzedaży napojów alkoholowych. 

3.  Możliwa jest sprzedaż napojów alkoholowych w ogródkach gastronomicznych, zlokalizowanych 
bezpośrednio przy lokalach gastronomicznych posiadających zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 
przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży. 

4. Sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych na podstawie jednorazowych zezwoleń na 
otwartym powietrzu może odbywać się wg zasad określonych w § 2 pkt 1 i 2 w miejscu i w czasie organizacji 
nie skierowanych do dzieci i młodzieży: 

a) imprez kulturalnych lub rozrywkowych, 

b) festynów, kiermaszy, wystaw, targów, 

c) dożynek, 

d) imprez okolicznościowych.

§ 3. Tracą moc uchwały Rady Gminy w Biesiekierzu: 

1) Nr XIX/197/00 z dnia 30 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów powyżej 
4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, 

2) Nr XXIII/243/01 z dnia 07 września 2001 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów powyżej 
4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, 

3) Nr X/81/07 z dnia 21 września 2007 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Biesiekierz 
miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

§ 4. Przepisy uchwały mają zastosowanie do postępowań wszczętych po jej wejściu w życie. 
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Marek Płaza
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