
 

 
Uchwała Nr  VIII/ 35 / 2011 

Rady Gminy Kosakowo 
z dnia 5 kwietnia 2011 orku 

 
w sprawie : ustalenia  zasad usytuowania na terenie Gminy Kosakowo   miejsc  sprzedaży i               
podawania   napojów alkoholowych 
 

 
                    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm1.)  i  art. 12 ust. 2 ustawy  z dnia 26  października 1982 
r. o wychowaniu  w  trzeźwości  i  przeciwdziałaniu  alkoholizmowi  (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 
z późn. zm.2) – Rada Gminy Kosakowo uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
 

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:  
1)    szkoły, 
2)    żłobki, 
3)    przedszkola, 
4)    punkty wychowania przedszkolnego, 
5)    place zabaw stanowiące miejsca edukacji szkolnej, 
6)    place i tereny wyposażone w urządzenia do zabawy, rekreacji i sportu,  
7)    boiska, 
8)    obiekty rekreacyjne, 
9)    obiekty kultu religijnego, 
10)   miejsca pamięci 
11)   cmentarze 
12)   obiekty zajmowane przez jednostkę wojskową. 
 

§ 2 
 

1.Wprowadza się zakaz sprzedaży i spożywania napojów alkoholowych w następujących 
miejscach:  
 a)   na plażach,  
 b)   na terenie obiektów sportowych, 
 c)   na terenach rekreacyjnych przeznaczonych dla dzieci i młodzieży stanowiących 
miejsca edukacji szkolnej, 
 d)   w czasie odbywających się zgromadzeń religijnych, 

 
 
 
 
 

 



§ 3 
 

 1. Odległość, o której mowa w § 1 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  2005r. Nr 
108, poz. 908 z późn. zm.3). 
 

 
§ 4 

 
 1.  Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza 
miejscem sprzedaży lub w miejscu sprzedaży wydane na podstawie dotychczasowych 
przepisów pozostają w mocy.  
2.  Przepisy uchwały mają zastosowanie do wszczętych i nie zakończonych przed jej 
wejściem w życie postępowań o wydanie zezwoleń, o których mowa w ust.1. 

 
§ 5 

 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 
§ 6 

 
Traci moc Uchwała Rady Gminy Kosakowo Nr  XLIX/13/2010  z dnia 27 stycznia  2010r. w 

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

 
§ 7 

 
Uchwała wchodzi w życie po  14 dniach od ogłoszenia w  Dzienniku Urzędowym 

Województwa Pomorskiego.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



U Z A S A D N I E N I E 
 

 
                Zgodnie z art.12pkt.2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi z dnia 26 października 1982r. , Rada Gminy ustala zasady usytuowania na 
terenie gminy, miejsc sprzedaży  i podawania napojów alkoholowych. W związku z 
zapowiedziami nałożenia na Samorządy nowych obowiązków , tworzenia obiektów opieki i 
edukacji dzieci, uzasadnione jest ustalenie zasad usytuowania , które wychodzą naprzeciw 
ewentualnym inwestorom. Uchwała również przyczynia się do wprowadzenia zasady 
ograniczania dostępności do alkoholu. Uchwała uwzględnia cel ustawy zawarty w art. 1 i 2 
ustawy, zachowując zapis zakazujący spożywania alkoholu na plażach i w innych 
określonych miejscach. 
            Zakaz sprzedaży i spożywania alkoholu na plażach,  znacząco zwiększy poczucie 
bezpieczeństwa i komfort osób wypoczywających, wpłynie też na poprawę  porządku i 
bezpieczeństwa publicznego. Co w konsekwencji spowoduje  postrzeganie Gminy jako 
atrakcyjnego, bezpiecznego miejsca wypoczynku i podniesienie standardu usług 
turystycznych  gminy. Zapisy uchwały porządkują  i określają zasady usytuowania miejsc 
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Podjęcie uchwały nie powoduje skutków 
finansowych. 
 
 
 
 


