
UCHWAŁA Nr XXXIX/312/18 

RADY GMINY DYGOWO 

z dnia 13 września 2018 roku 

 

w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Dygowo maksymalnej liczby zezwoleń 

na sprzedaż poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych do spożycia 

w miejscu i poza miejscem sprzedaży, zasad usytuowania miejsc sprzedaży 

i podawania napojów alkoholowych oraz ustalenia odstępstw od zakazu 

spożywania napojów alkoholowych w określonym miejscu publicznym 

 

 Na podstawie 18 ust. 2 pkt. 15, 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 ze zm.) w zw. z art. 12 ust. 1, 2, 4 , 5, 6 

i 7 oraz art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 ze zm.) , po zasięgnięciu opinii 

Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wszystkich jednostek 

pomocniczych Gminy Dygowo, uchwala się, co następuje:  

 

§ 1. 

Ustala się dla terenu Gminy Dygowo maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż poszczególnych 

rodzajów napojów alkoholowych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży:  

1. do 4,5% zawartości alkoholu (oraz piwa) przeznaczonego do spożycia poza miejscem 

sprzedaży w ilości 30 zezwoleń,  

2. do 4,5% zawartości alkoholu (oraz piwa) przeznaczonego do spożycia w miejscu sprzedaży 

w ilości 10 zezwoleń,  

3. powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (za wyjątkiem piwa) przeznaczonego 

do spożycia poza miejscem sprzedaży w ilości 25 zezwoleń,  

4. powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (za wyjątkiem piwa) przeznaczonego 

do spożycia w miejscu sprzedaży w ilości 5 zezwoleń,  

5. powyżej 18% zawartości alkoholu przeznaczonego do spożycia poza miejscem sprzedaży 

w ilości 20 zezwoleń,  

6. powyżej 18% zawartości alkoholu przeznaczonego do spożycia w miejscu sprzedaży 

w ilości 5 zezwoleń. 

 

 



§ 2. 

Ustala się dla terenu Gminy Dygowo następujące zasady usytuowania punktów sprzedaży 

i podawania napojów alkoholowych: Punkty sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 

lokalizuje się w odległości nie mniejszej niż 30 m od szkół i placówek oświatowo-

wychowawczych oraz opiekuńczych, kościołów, przy czym odległość mierzy się wzdłuż osi 

ogólnodostępnych dróg z uwzględnieniem zasad ruchu drogowego od wejścia na posesję, 

na której posadowiony jest punkt sprzedaży do wejść wyżej wymienionych obiektów.  

§ 3. 

1. Ustala się odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w określonych 

miejscach publicznych:  

1) w salach wiejskich i na przylegających do nich terenach rekreacyjnych oraz obiektach 

straży pożarnej w trakcie imprez gminnych, a także w czasie imprez, na które 

wynajmowane są sale wiejskie przez osoby fizyczne; 

2) ul. Plac Wolności w Dygowie (teren przy Pomniku Łososia);  

3) tereny rekreacyjne i wypoczynkowe oraz sportowe w miejscowościach: Łykowo, 

Dygowo, Czernin, Dębogard, Piotrowice, Miechęcin, Skoczów, Stojkowo, Świelubie, 

Włościbórz, Wrzosowo, Kłopotowo, Gąskowo, Pustary, Bardy i Jazy; 

2. w miejscach publicznych wymienionych w ust. 1 pkt. 2 i 3 odstępstwo od zakazu 

spożywania napojów alkoholowych wprowadza się w trakcie realizacji imprez 

organizowanych przez gminę, jednostki organizacyjne i pomocnicze gminy 

lub w czasie imprez, na które organizator uzyskał jednorazowe zezwolenie 

na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych. 

§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dygowo. 

§ 5. 

Traci moc uchwała Nr VI /39/03 Rady Gminy w Dygowie z dnia 7 kwietnia 2003 roku 

w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 

4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak 

i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy Dygowo miejsc sprzedaży 

i podawania napojów alkoholowych. 

§ 6. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Zachodniopomorskiego. 

 



UZASADNIENIE 

Dnia 9 marca 2018r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, która 

obliguje rady gmin do ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż poszczególnych 

rodzajów napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz poza 

miejscem sprzedaży oraz do ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów 

alkoholowych na terenie gminy. 

Ponadto, wspomniana wyżej ustawa w art. 14 wprowadza zakaz spożywania napojów 

alkoholowych w miejscach publicznych, dając jednocześnie możliwość radzie gminy 

wprowadzenia w drodze uchwały odstępstwa od tego zakazu, jeśli uzna ona, że nie będzie to 

miało negatywnego wpływu na odpowiednie kształtowanie polityki społecznej w zakresie 

przeciwdziałania alkoholizmowi i nie będzie zakłócało bezpieczeństwa i porządku 

publicznego. W celu umożliwienia sprzedaży napojów 

alkoholowych w czasie organizowanych imprez na świeżym powietrzu, należy skorzystać 

z takiego odstępstwa. 

Aktualnie obowiązująca uchwała ustala maksymalną liczbę punktów sprzedaży napojów 

alkoholowych pow. 4,5% (z wyjątkiem piwa), natomiast projekt nowej uchwały ustala 

maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych 

oraz liczbę zezwoleń przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz poza miejscem 

sprzedaży. 

Przyjęta w projekcie maksymalna liczba zezwoleń dostosowuje ich ilość do potrzeb 

ograniczania dostępności alkoholu.  

Projekt uchwały wprowadza zasady usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych 

na terenie gminy wskazując ich minimalną odległość od miejsc chronionych, takich jak szkoły 

oraz placówki oświatowo-wychowawcze i opiekuńcze, a także kościoły. Ponadto 

w nowym projekcie nie wprowadza się zakazu sprzedaży napojów alkoholowych na terenie 

obiektów o szczególnym charakterze. Katalog takich miejsc wprowadza ustawa 

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.  

Proponowaną uchwałę skonsultowano z sołectwami z terenu Gminy Dygowo. Żadna jednostka 

pomocnicza nie złożyła negatywnej opinii na temat proponowanej uchwały. 

 


