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UCHWAŁA NR III/17/2011
RADY GMINY OBROWO

z dnia 25 lutego 2011 r.

w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków 
sprzedaży tych napojów. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 
142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 
1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Ne 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 
1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, 
poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 
420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz. 
113) w związku z art. 12 ust. 2 i art. 14 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. Nr 35, poz. 230; z 2007r. Nr 70, poz. 473, Nr 115, poz. 793, Nr 176, poz. 
1238; z 2008r. Nr 227, poz. 1505; z 2009r. Nr 18, poz. 97, Nr 144, poz. 1175; z 2010r. Nr 47, poz. 278, Nr 127, 
poz. 875) Rada Gminy uchwala, co następuje: 

§ 1. Miejscem sprzedaży napojów alkoholowych mogą być sklepy ogólno-spożywcze, spożywczo-
przemysłowe, branżowe (tzw.monopolowe), które powinny być usytuowane w taki sposób, aby odległość od 
głównego wejścia punktu sprzedaży nie była mniejsza niż 50 metrów od budynków szkół i innych placówek 
oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych, obiektów kultu religijnego, zakładów opieki zdrowotnej, targowisk, 
kąpielisk lub innych obiektów użyteczności publicznej. 

§ 2. Nie mogą być miejscem sprzedaży napojów alkoholowych (z wyjatkiem piwa) wszelkiego rodzaju punkty 
sprzedaży drobno detalicznej, a mianowicie punkty w których sprzedaż odbywa się "z okienka". 

§ 3. Placówki handlowe i lokale gastronomiczne mogą sprzedawać piwo i napoje alkoholowe do 4,5% na 
wolnym powietrzu, w bezpośrednim sąsiedztwie budynków szkolnych i innych placówek oświatowo-
wychowawczych i opiekuńczych, obiektów kultu religijnego, zakładów opieki zdrowotnej, targowisk, kąpielisk lub 
innych obiektów użyteczności publicznej, po uzyskaniu odrębnego zezwolenia pod następującymi warunkami: 

1. Wydzielenie miejsca tzn. ogrodzenie terenu taki sposób, aby na zewnątrz punktu sprzedaży nie utrudniał 
komunikacji pieszych oraz dostępu do sklepu, czy baru; 

2. Ustawienie stolików i miejsc do siedzenia; 

3. Ustawienie koszy na odpadki; 

4. Udostępnienie konsumentom dostęp do w.c. 

5. Zapewnienie porządku i czystości w miejscu konsumpcji. 

§ 4. Sprzedaż napojów alkoholowych: piwa i napojów alkoholowych do 4,5%, od 4,5% do 18% i powyżej 18% 
zawartości alkoholu przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży może być realizowana w punktach 
gastronomicznych posiadających łącznie: 

1. Zapewnienie ciągłej sprzedaży dań gorących; 

2. Salę konsumpcyjną z 12 miejscami siedzącymi; 

3. Toaletę ogólnodostępną w wewnątrz lokalu; 

4. Pozytywną opinię Sapepidu. 

§ 5. W punkcie sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży umieszcza 
się: 

1. Informację o zakazie sprzedaży alkoholu osobom nieletnim i nietrzeźwym; 

2. Posiadane zezwolenie; 

3. Informację o szkodliwości spożycia alkoholu. 
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§ 6. Ustala się maksymalny czas otwarcia punktów sprzedaży alkoholu: 

1. do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży w godzinach otwarcia sklepu i lokalu 
gastronomicznego. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 8. Traci moc uchwała Nr XXXVI/251/2001 Rady Gminy w Obrowie z dnia 24 października 2001r. w sprawie 
zasad usytuowania na terenie Gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych 
napojów. (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 42, poz. 797 z dn. 23.05.2002r.) 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Kujawsko - Pomorskiego. 
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Uzasadnienie

Ustala się aktualne zasady usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych, które są 
niezbędne do wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu i poza miejscem 
sprzedaży. 


