Uchwała Nr V / 67 / 03
Rady Gminy Pszczółki
z dnia 23 kwietnia 2003

w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Pszczółki miejsc sprzedaży i podawania
napojów alkoholowych
Na podstawie art.12 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( tekst jednolity z 2002roku Dz.U.Nr 147,
poz. 1231, zm. Dz.U.Nr 167, poz. 1372 ) w związku z art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1
i art. 42 ustawy z dnia 08 marca 1990roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001
roku Dz.U.Nr 142, poz. 1591 zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz., 558, Nr 113, poz.
984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz. 1806) Rada Gminy Pszczółki uchwala co następuje:
§1
1. Punkt sprzedaży i podawania napojów alkoholowych nie może znajdować się w
odległości mniejszej niż 10 metrów od obiektów:
1- oświatowo - wychowawczych,
2- kultu religijnego,
3- kultury,
4-stacji kolejowych
5- placów zabaw
6- sportowych
2. Odległość, o której mowa w ust. 1 mierzona jest drogą dojścia utwardzonymi częściami
powierzchni ziemi, z których mogą korzystać lub korzystają piesi nie naruszając przepisów
powszechnie obowiązujących, od drzwi wejściowych punktu sprzedaży lub podawania
napojów alkoholowych do najbliższego punktu granicy geodezyjnej nieruchomości, o której
mowa w ust. 1
§2
Lokale gastronomiczne posiadające zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do
spożycia w miejscu sprzedaży o zawartości alkoholu do 18% mogą prowadzić podawanie
tych napojów na wolnym powietrzu, w miejscu ogrodzonym, bezpośrednio przylegającym do
lokalu i stanowiącym z nim integralna całość.
§3
1. Dopuszcza się sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych na imprezach
organizowanych na wolnym powietrzu lub w czasie zabaw i uroczystości po uzyskaniu
jednorazowego zezwolenia na sprzedaż alkoholu.
2. Nie wydaje się jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, o których
mowa w ust. 1 w przypadku imprez organizowanych dla dzieci i młodzieży
§4

Zasady wprowadzone niniejszą uchwała obowiązują dla zezwoleń wydawanych po wejściu w
życie niniejszej uchwały. placówki, które nie odpowiadają wymogom określonym niniejszą
uchwałą będą prowadziły handel alkoholem na dotychczasowych zasadach do momentu
wygaśnięcia zezwolenia.
§5
Traci moc Uchwała Nr XXVIII/165/97 Rady Gminy Pszczółki z dnia 29 sierpnia 1997 roku
w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Pszczółki miejsc sprzedaży napojów
alkoholowych oraz liczby tych punktów zmieniona uchwałami: Nr XXXIII/206/98 Rady
Gminy w Pszczółkach z dnia 5 czerwca 1998 roku, NrV/52/2000 Rady Gminy Pszczółki z
dnia 28 sierpnia 2000 r., Nr XVI /85/02 Rady Gminy Pszczółki z dnia 28 marca 2002r.
§6
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.
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