UCHWAŁA NR XXXII/273/13
RADY GMINY ŚWIESZYNO
z dnia 27 czerwca 2013 r.
w sprawie ustalenia liczby punktów napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5%
alkoholu ( z wyjątkiem piwa) 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 1982 roku
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356, poz.
405)uchwala się, co następuje :
§ 1. Na terenie Gminy Świeszyno ustala się liczbę punktów sprzedaży napojów
zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) w ilości 30.
§ 2. 1. Punkt
sprzedaży
napojów
w odległości bliższej niż 10 metrów, od:

alkoholowych

nie może

być

usytuowany,

1) placówek oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych,
2) boisk i placów szkolnych,
3) obiektów kultu religijnego,
4) placów zabaw dla dzieci i młodzieży.
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. Ograniczenia odległości, o których mowa w § 1 i 2 nie dotyczą:
1) punktu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych podczas organizacji
imprez na otwartym powietrzu oraz imprez masowych organizowanych na podstawie ustawy
o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 r., pod warunkiem, że punkt
sprzedaży napojów alkoholowych będzie usytuowany w wyznaczonym na ten cel miejscu,
2) istniejących w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały
napojów.

punktów sprzedaży i podawania

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXVI/201/98 Rady Gminy Świeszyno z dnia 4 marca 1998 r.
w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży alkoholu oraz zasad wydawania i cofania
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świeszyno.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Zachodniopomorskiego.
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§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Świeszyno, stronie
internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Świeszyno.

Przewodniczący Rady
Gminy Świeszyno
Cezary Czenko
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