
UCHWAŁA NR LV/405/2021 

Rady Gminy Kosakowo 

z dnia 15 czerwca 2021 roku 

 

 

w sprawie: skierowania do zaopiniowania przez rady sołeckie i dowódców garnizonów (jednostek 

wojskowych zlokalizowanych na terenie Gminy Kosakowo) projektu uchwały Rady Gminy 

Kosakowo w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy 

Kosakowo 

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym                                   

(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) w związku z art. 12 ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia 26 października 

1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2277           

z późn. zm.), Rada Gminy w Kosakowie uchwala, co następuje:  

§ 1. 

Kieruje się do zaopiniowania przez rady sołeckie i dowódców garnizonów (jednostek wojskowych 

zlokalizowanych na terenie Gminy Kosakowo 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. 

 

§ 2. 

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, wraz z uzasadnieniem, stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

  

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Kosakowo.  

 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  



Uchwała Nr ...../ ...../2021 

Rady Gminy Kosakowo 

z dnia ................. 2021 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 podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 1-3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w 

trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 z późn. zm.). 

 
 

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: 60 

b) w miejscu sprzedaży: 50 

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

spożycia: 

a) poza miejscem sprzedaży: 60 

b) w miejscu sprzedaży: 35 

3. zawierających powyżej 18% alkoholu przeznaczonych do spożycia: 

a) poza miejscem sprzedaży: 60 

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 

Załącznik do uchwały Nr LV/405/2021
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 15 czerwca 2021 roku



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. 2021 poz. 463 

z późn. zm).. 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 5 

Traci moc uchwała Rady Gminy Kosakowo Nr LX/214/2018 z dnia 6 września 2018 r. w sprawie 

ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania 

miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Kosakowo. 

§ 7 

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

Województwa Pomorskiego. 



Uzasadnienie 

 

 
Analiza zmian liczby mieszkańców gminy w okresie ostatnich 15 lat wskazuje na systematyczny i 

dynamiczny wzrost liczby ludności. W 2005 roku liczba mieszkańców Gminy Kosakowo wynosiła 5627, a 

po 15 latach osiągnęła wielkość 16185 osób (wraz z osobami czasowo zameldowanymi), co stanowi prawie 

trzykrotny wzrost (o 288%). Od lat pod względem przyrostu liczby mieszkańców Gmina Kosakowo znajduje 

się na pierwszym miejscu wśród gmin powiatu puckiego. W Gminie Kosakowo na koniec 2019 roku 

zameldowanych było 15 589 osób (przewaga liczby kobiet nad mężczyznami, odpowiednio 50,50% i 49,50%). 

Z danych za półrocze 2020 roku wynika, że w porównaniu z 2019 rokiem liczba mieszkańców Gminy 

Kosakowo wzrosła i zamieszkuje ją 15 975 mieszkańców. Oznacza to wzrost w stosunku do roku 2019 o 630 

osób (15345 osób), a w stosunku do roku 2018 o 1 817 osób (14 158 osób). 

Najwięcej mieszkańców (stałych i czasowych) mieszka w Pogórzu (4 201; 26,3% - dominuje tam zabudowa 

wielorodzinna). W 5 najludniejszych sołectwach (Pogórze, Mosty, Kosakowo, Dębogórze oraz Suchy Dwór) 

mieszka łącznie 80% całej populacji Gminy Kosakowo. Najmniej liczne jest Dębogórze Wybudowanie – 

mieszka tam 1,7% wszystkich mieszkańców gminy. 

Z prognozy ludności gmin na lata 2017 – 2030 opracowanej przez Główny Urząd Statystyczny wynika, że 

Gmina Kosakowo jest jedną z gmin o największym przyroście ludności w powiecie puckim (w latach 2005 – 

2020 liczba ludności wzrosła prawie trzykrotnie). 

Szczegółowa analiza trendów demograficznych w Gminie Kosakowo w latach od 2005 do 2020 roku 

pokazuje dynamiczny przyrost liczby ludności zamieszkałej w gminie. 

Prognozy liczby mieszkańców w roku 2030 pokazują wzrost o 157%, a w 2040 roku o 213%. Dla całego 

województwa pomorskiego prognozowany jest spadek liczby mieszkańców 

(1,3% w okresie 2013-2050). 

Wraz ze wzrostem liczby mieszkańców wzrasta ekspansja mieszkalnictwa, która najbardziej jest widoczna 

we wsi Pogórze, a zaraz za nią również we wsiach Kosakowo i Suchy Dwór. Oczywistym wydaje się, że na 

nowo powstających osiedlach pojawiają się dodatkowe powierzchnie handlowe oraz rozrasta się strefa 

gastronomiczna. 

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 zwiększający maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych w trosce o utrzymanie konkurencyjności wśród przedsiębiorców oraz zmieniające się potrzeby 

mieszkańców. 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. 

Ustalenia zawarte w projekcie uchwały zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi uwzględniają postanowienia Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii na terenie gminy Kosakowo oraz uznaje się że 

nie będą miały negatywnego wpływu na odpowiednie kształtowanie polityki społecznej w zakresie 



przeciwdziałania alkoholizmowi i nie będą zakłócały bezpieczeństwa i porządku publicznego. 

W projekcie uchwały zachowana została odległość 50 m od nieruchomości, na których położone są obiekty 

o szczególnym znaczeniu takie jak: szkoły, żłobki, przedszkola, punkty wychowania przedszkolnego, place 

zabaw stanowiące miejsca edukacji szkolnej, place i tereny wyposażone w urządzenia do zabawy, rekreacji i 

sportu, boiska, obiekty rekreacyjne, obiekty kultu religijnego, miejsca pamięci, cmentarze, obiekty zajmowane 

przez jednostkę wojskową. 

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. 


