
Uchwała Nr LX/214/2018 

Rady Gminy Kosakowo 

z dnia 6 września 2018 roku 

 

w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz 

zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy 

Kosakowo. 

 
  Na podstawi art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz.U. z 2018 r. poz. 994) oraz art. 12 ust. 1-4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 t.j.). 
 

 

Rada Gminy w Kosakowie 

uchwala co następuje: 

 

§1 

Ustala się dla terenu Gminy Kosakowo maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych: 

1. zawierających do 4,5% alkoholu i piwa przeznaczonych do spożycia: 

a) poza miejscem sprzedaży: 45 

b) w miejscu sprzedaży: 50 

2. zawierających powyżej 4,5% alkoholu (za wyjątkiem piwa) do 18% przeznaczonych do 

spożycia: 

a) poza miejscem sprzedaży: 45 

b) w miejscu sprzedaży: 35 

3. zawierających powyżej 18% alkoholu przeznaczonych do spożycia: 

a) poza miejscem sprzedaży: 45 

b) w miejscu sprzedaży: 35 

§2 

Ustala się następujące zasady usytuowania na terenie Gminy Kosakowo miejsc sprzedaży i 

podawania napojów alkoholowych, stanowiąc, że: 

1. Punkty sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży 

i poza miejscem sprzedaży, mogą być usytuowane w odległości nie mniejszej niż 50 m od 

nieruchomości, na których położone są obiekty o szczególnym znaczeniu takie jak: 

a)  szkoły, 

b) żłobki, 

c)  przedszkola, 

d) punkty wychowania przedszkolnego, 

e) place zabaw stanowiące miejsca edukacji szkolnej, 

f)  place i tereny wyposażone w urządzenia do zabawy, rekreacji i sportu, 

g) boiska, 

h) obiekty rekreacyjne, 

i) obiekty kultu religijnego, 

j)  miejsca pamięci, 

k) cmentarze, 

l) obiekty zajmowane przez jednostkę wojskową. 

§ 3 

1. Odległość, o której mowa w § 2 mierzona jest najkrótszą drogą dojścia od ogólnodostępnego 

wejścia do punktu sprzedaży do: 

a) najbliższego ogólnodostępnego wejścia do obiektów i miejsc wymienionych w § 1 (należy 

przez to rozumieć najbliższe ogólnodostępne wejście znajdujące się w ogrodzeniu 



wymienionych obiektów) 

b) najkrótsza droga oznacza dojście po terenie dopuszczonym dla ruchu pieszego, zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 1997r. Nr 98, 

poz. 602 z późn. zm.). 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 5 

Traci moc uchwała Rady Gminy Kosakowo Nr VIII/35/2011 z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie 

ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Kosakowo miejsc sprzedaży i podawania napojów 

alkoholowych. 

§ 6 

Traci moc uchwała Rady Gminy Kosakowo Nr XXIV/43/2012 z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie 

ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 4,5% alkoholu na terenie Gminy 

Kosakowo. 

§ 7 

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

Województwa Pomorskiego.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Uzasadnienie 

 

W dniu 9 marca 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o wychowaniu 

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 t.j.), na mocy której rada gminy ma 

obowiązek ustalić w drodze uchwały maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 

Dotychczasowe uchwały zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych uchwał, nie dłużej jednak niż przez 

okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ww. ustawy. 

W związku z powyższym przygotowano projekt uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń 

na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów 

alkoholowych na terenie Gminy Kosakowo. Ilość zezwoleń, zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 

października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, została określona 

odrębnie dla poszczególnych rodzajów zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do 

spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży. Proponowane ilości zezwoleń są optymalne dla 

zapewnienia zasady równości wobec prawa zarówno podmiotów wykonujących działalność gospodarczą, jak 

i tych, które zamierzają tę działalność podjąć w przyszłości. 

Zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi Rada Gminy przed podjęciem niniejszej uchwały zasięgnęła opinii jednostek pomocniczych 

Gminy Kosakowo. 

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione. 

 

 


