
UCHWAŁA NR XXXIV/323/2013
RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM

z dnia 28 marca 2013 r.

w sprawie ustalenia dla terenu gminy Drawsko Pomorskie liczby punktów sprzedaży napojów 
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 Drawsko 
Pomorskie miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 

Na podstawie art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356), Rada Miejska w Drawsku Pomorskim 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się dla terenu gminy Drawsko Pomorskie następującą liczbę punktów sprzedaży napojów 
alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia 
poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży: 

1) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży - 60 punktów, 

2) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży - 25 punktów. 

§ 2. Ustala się następujące zasady usytuowania na terenie gminy Drawsko Pomorskie miejsc 
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych: 

1) miejsca sprzedaży i podawania napojów alkoholowych nie mogą być usytuowane na terenie: 

a) placówek systemu oświaty, 

b) placów zabaw i obiektów rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, 

c) kościołów, 

d) targowisk miejskich; 

2) wprowadza się możliwość sprzedaży i podawania napojów alkoholowych do 4,5 % alkoholu oraz 
piwa w ogródkach gastronomicznych przyległych bezpośrednio do budynków, w których znajdują się 
lokale gastronomiczne posiadające zezwolenia na sprzedaż alkoholu do spożycia w miejscu 
sprzedaży, przy czym ogródek gastronomiczny musi zapewniać konsumentom dostęp do sanitariatu. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XVIII/154/2004 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 26 lutego 
2004 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych (Dz. Urz. 
Woj. Zachodniopomorskiego Nr 26, poz. 479) i uchwała Nr XLIV/380/2009 Rady Miejskiej w Drawsku 
Pomorskim z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów 
alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza 
miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Drawsko Pomorskie (Dz. Urz. Woj. 
Zachodniopomorskiego z 2010 r. Nr 11, poz. 215). 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Zachodniopomorskiego. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 
w Drawsku Pomorskim 

Włodzimierz Matusiak
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Uzasadnienie
Podstawą do opracowania niniejszej uchwały jest art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 

1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356). 

Projekt uchwały uwzględnia liczbę punktów alkoholowych powyżej 4,5 % do spożycia w miejscu 
i poza miejscem sprzedaży (detal i gastronomia) i jednocześnie określa zasady usytuowania punktów 
z wyszynkiem alkoholowym względem obiektów chronionych, gdzie taki punkt nie może się 
znajdować. Uwzględnia również możliwość tworzenia i prowadzenia sprzedaży alkoholu w miejscu 
spożycia dla tzw. „ogródków piwnych”, a spożycie w miejscu stanowi jedną z form kształtowania 
kultury spożycia tych napojów. 

Ustanowiony limit liczby punktów i zasad usytuowania punktów z alkoholem nie będzie znacząco 
blokował przedsiębiorczości oraz swobody działalności gospodarczej i pozwoli na rozpatrywanie 
wniosków przedsiębiorców. 

Wpływy z opłat za wydane zezwolenia zasilają wyodrębnione konto profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych a także narkomanii. 

Obecnie na terenie gminy Drawsko Pomorskie działa ogółem 79 punktów z wyszynkiem 
alkoholowym, z tego 55 w sklepach i 24 w lokalach gastronomicznych. 46 sklepów i 11 lokali 
gastronomicznych prowadzi sprzedaż napojów o zawartości powyżej 4,5 % alkoholu, tych objętych 
limitem uchwały. 

Id: 0CAFDAA3-850D-4546-B2D0-79F2742FF961. Podpisany
—————————————————————————————————————————————————————————

Strona 1


	
	



