
UCHWAŁA NR L/506/18
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE

z dnia 23 sierpnia 2018 r.

w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta 
i Gminy Gryfino.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz 
art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487; z 2015 r. poz. 1893; z 2017 r. poz. 2245, poz. 2439; z 2018 r. 
poz. 310, poz. 650) - uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Punkty sprzedaży i podawania napojów alkoholowych mogą być usytuowane w odległości 
nie mniejszej niż 30 m od:

1) szkół,

2) przedszkoli,

3) żłobków,

4) internatów,

5) obiektów sakralnych i cmentarzy.

2. Odległość wymienioną w ust. 1 mierzy się wytyczonymi ciągami przeznaczonymi dla pieszych, od 
drzwi wejściowych punktu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych do drzwi wejściowych 
obiektów wskazanych w ust. 1.

§ 2. Uchyla się uchwałę Nr XLIX/488/18 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 lipca 2018 roku, 
w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków ich sprzedaży na 
terenie Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXIX/438/97 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 1997 roku, 
w sprawie określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków ich 
sprzedaży na terenie Miasta i Gminy Gryfino, zmieniona uchwałą Nr LIII/570/10 Rady Miejskiej 
w Gryfinie z dnia 24 czerwca 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 81 poz. 1521).

§ 4. Zezwolenia wydane przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały zachowują swą ważność 
do czasu wygaśnięcia terminów ich ważności.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Zachodniopomorskiego.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY
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UZASADNIENIE

W dniu 9 marca 2018 roku weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 26 października 1982 r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, która nadała nowe brzmienie art.
12 ustawy.

W projekcie uchwały ustalona została odległość 30m. od obiektów chronionych czyli szkół,
przedszkoli, żłobków, internatów, obiektów sakralnych i cmentarzy. Przygotowany projekt
uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez jednostki pomocnicze gminy.

Mając na uwadze powyższe podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Sporządziła:
Edyta Sztylke
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