UCHWAŁA NR XXVI.306.2013
RADY GMINY USTKA
z dnia 28 lutego 2013 r.
w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Ustka miejsc sprzedaży i podawania
napojów alkoholowych oraz wprowadzenia stałego zakazu ich sprzedaży, podawania
i spożywania.
Na podstawie art. 12 ust. 2 i art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 26 października 1982 roku
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U.
z 2012 roku, poz.1356) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami:
Dz. U.z 2002 roku: Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr
214 poz. 1806; Dz. U. z 2003 roku: Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; Dz. U. z 2004 roku: Nr
102 poz. 1055,Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759; Dz. U. z 2005 roku: Nr 172 poz. 1441, Nr
175 poz. 1457; Dz. U. z 2006 roku: Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; Dz. U. z 2007 roku: Nr
48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; Dz. U. z 2008 roku: Nr 180 poz.1111, Nr
228 poz. 1458; Dz. U. z 2009 roku: Nr 52 poz. 420, Nr 157, poz. 1241;Dz. U. z 2010 roku: Nr
28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675; Dz.U. z 2011 roku: Nr 21, poz.113, Nr 117
poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz.887, Nr 217, poz.1281; Dz.U. z 2012 roku, poz.567;
Dz. U. z 2013 roku poz. 153)
Rada Gminy Ustka uchwala, co następuje:
§1.
Ustala się zasady usytuowania na terenie Gminy Ustka miejsc sprzedaży i podawania
napojów alkoholowych.
§2.
1. Miejsca sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Ustka muszą być
usytuowane względem: szkół, przedszkoli, żłobków, kościołów, placówek zdrowia
w odległości nie mniejszej niż:
1) 20 metrów przy sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza
miejscem sprzedaży,
2) 40 metrów przy sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu
sprzedaży.
2. Odległości określone w ust.1 pkt 1 i 2 mierzone są najkrótszą drogą dojścia
z uwzględnieniem trwałej przeszkody, mierzoną od wejścia do punktu sprzedaży napojów
alkoholowych do:
1) wejścia do budynku, a w przypadku gdy budynki te posadowione są na terenie
posiadającym trwałe ogrodzenie-do najbliższego wejścia na ten teren,
2) granicy boisk i placów, a w przypadku gdy obiekty te posadowione są na terenie
posiadającym trwałe ogrodzenie-do najbliższego wejścia na ten teren.
3. Najkrótsza droga dojścia oznacza dojście po terenie dopuszczonym dla ruchu pieszego,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku- Prawo o ruchu drogowym (Dz. U.
z 2005 roku, Nr 108, poz.908 ze zm.).
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§3.
1. Punkt sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży
oraz przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży nie może być usytuowany
w obiektach:
1) o których mowa w art.29 ust.1 pkt 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (
Dz. U. z 2010 roku, Nr 243, poz.1623 ze zm.), to jest nieposiadających pozwolenia na
budowę,
2) o charakterze przenośnym oraz przewoźnym typu: kioski, samodzielnie funkcjonujące
roll-bary, przemieszczające się przyczepy gastronomiczne, namioty,
3) na plażach,
4) na targowiskach,
5) na parkingach,
6) na placach zabaw,
7) w lunaparkach.
2. Ograniczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 niniejszego paragrafu nie ma zastosowania do
roll-barów będących uzupełnieniem stałego lokalu gastronomicznego, zorganizowanego
w formie ogródka na wolnym powietrzu bez zadaszenia, przy czym, ogródek musi być
wyraźnie wydzielony, jednym bokiem przylegać bezpośrednio do lokalu stałego a jego
powierzchnia nie może przekraczać 50 m2.
3. Ograniczenia dotyczące czasu pracy placówek handlowych i gastronomicznych
prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu
i poza miejscem sprzedaży określi Wójt w zezwoleniach na sprzedaż napojów alkoholowych,
zgodnie z uchwałą Nr V/39/93 Rady Gminy Ustka z dnia 28 maja 1993 roku, przy czym
górna granica godzin otwarcia placówki dotyczy prowadzenia działalności wewnątrz lokalu.
§4.
Zabrania się podawania i spożywania napojów alkoholowych w obiektach nie posiadających
własnej toalety, stosownie oznaczonej, udostępnianej nieodpłatnie konsumentom z wejściem
wewnątrz punktu. W przypadku awarii toalety, sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych
nie może być prowadzona.
§5.
1. Zabrania się spożywania napojów alkoholowych:
1) w obiektach, w których prowadzona jest ich sprzedaż detaliczna,
2) na klatkach schodowych,
3) w piwnicach,
4) w pralniach i suszarniach,
5) na plażach,
6) na targowiskach,
7) na parkingach,
8) na placach zabaw,
9) w lunaparkach

——————————————————————————————————————————————————
Id: CDODE-TKANQ-DGHNH-VMZSR-BIOJX. Uchwalony
Strona 2

2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 dotyczy również posesji, na której zlokalizowany jest
punkt sprzedaży jak również najbliższej okolicy w rozumieniu ustawy o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
§6.
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydane na podstawie dotychczas
obowiązujących przepisów pozostają w mocy do czasu upływu terminu ich ważności.
§7.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ustka i Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w ramach ich kompetencji.
§8.
Traci moc Uchwała Nr XXII.260.2012 z dnia 26 października 2012 roku w sprawie ustalenia
zasad usytuowania na terenie Gminy Ustka miejsc sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych oraz wprowadzenia stałego zakazu ich sprzedaży, podawania i spożywania
zmieniona Uchwałą Nr XXIII.268.2012 z dnia 2012 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr
XXII.260.2012 z dnia 26 października 2012 roku w sprawie ustalenia zasad usytuowania na
terenie Gminy Ustka miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz
wprowadzenia stałego zakazu ich sprzedaży, podawania i spożywania
§9.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.
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