
Uchwały Nr XIX/95/2012 

Rady Gminy Świedziebnia 

z dnia 21 listopada 2012 r. 

 

w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych  

na terenie Gminy Świedziebnia. 

 

 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1980 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.
1
) oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 26 

października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 

2007r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.
2
) Rada Gminy Świedziebnia uchwala, co następuje: 

 

§1. Ustala się na terenie Gminy Świedziebnia następujące zasady usytuowania miejsc 

sprzedaży i podawania napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu 

sprzedaży i poza miejscem sprzedaży: 

1. Punkty sprzedaży i podawania napojów alkoholowych nie mogą być usytuowane w 

odległości w odległości mniejszej niż 30 metrów od: 

1) placówek oświatowo-wychowawczych; 

2) obiektów kultu religijnego; 

3) obiektów sportowych; 

4) obiektów administracji publicznej; 

5) obiektów służby zdrowia. 

2. Pomiaru odległości dokonuje się: 

1) najkrótszą drogą wzdłuż ciągów komunikacyjnych od drzwi wejściowych miejsc 

określonych w ust. 1 do drzwi wejściowych miejsc sprzedaży lub podawania napojów 

alkoholowych z zastrzeżeniem ust.2; 

2) w przypadku, gdy obiekty wymienione w ust. 1 są ogrodzone pomiaru odległości 

dokonuje się najkrótszą drogą wzdłuż ciągów komunikacyjnych od bramy wejściowej na 
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2
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007r. Nr 115, poz. 793 i Nr 176, 
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127, poz. 857 oraz z 2011r. Nr 106, poz. 622,  Nr 112, poz. 654 i Nr  120 poz. 690. 



teren posesji tych obiektów od drzwi wejściowych miejsc sprzedaży lub podawania 

napojów alkoholowych. 

 

§2.1. Dopuszcza się możliwość funkcjonowania tzw. „ogródków piwnych” na wolnym 

powietrzu ze sprzedażą i podawaniem napojów alkoholowych o zawartości do 4,5 % 

zawartości alkoholu i piwa, które mogą być usytuowane: 

1) przy lokalach gastronomicznych, bez konieczności posiadania odrębnego zezwolenia; 

2) przy sklepach, po uzyskaniu odrębnego zezwolenia i pozytywnej decyzji właściwego 

państwowego inspektora sanitarnego, który potwierdzi spełnienie warunków 

sanitarnych „ogródka piwnego”. 

3) Lokalizacja „ogródka piwnego”  nie może stanowić przeszkody dla ruchu pieszych, 

zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, zagrożenia dla porządku i 

bezpieczeństwa publicznego oraz zakłócać ciszy i spokoju mieszkańców sąsiednich 

posesji. 

 

§3.1. Zasady usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych określonych 

niniejszą uchwałą obejmują wszystkie punkty sprzedaży i podawania napojów 

alkoholowych, za wyjątkiem przypadków wydawani zezwoleń jednorazowych na 

sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 26 

października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

 

§4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 

§5. Traci moc uchwała Nr XXXIII/126/2001  Rady Gminy Świedziebnia z dnia 19 września 

2001r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie 

gminy Świedziebnia. 

 

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

Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 

 

Przewodniczący Rady 

(-) Kazimierz Bejger 

 

 



 

Uzasadnienie 

 

 

Zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi ustala się zasady usytuowania miejsc sprzedaży i podawania 

napojów alkoholowych oraz zasady lokalizacji i funkcjonowania tzw. „ogródków piwnych”. 

 

 

Przewodniczący Rady 

(-) Kazimierz Bejger 

 

 


