
UCHWAŁA Nr 407/LXXIX/2018 

Rady Miejskiej w Gostyninie 

z dnia 21 czerwca 2018 r. 

 

w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych  

na terenie Gminy Miasta Gostynina 

 

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

(tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000) w związku z art. 12 ust. 3, ustawy z dnia 

26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst 

jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 487; z 2017 r. poz. 2245, 2439 oraz z 2018 r. poz. 310, poz. 

650), Rada Miasta Gostynina uchwala, co następuje:  

 

§ 1 

Na terenie Gminy Miasta Gostynina określa się zasady usytuowania miejsc sprzedaży  

i podawania napojów alkoholowych. 

 

§ 2 

1. Punkt sprzedaży napojów alkoholowych nie może być usytuowany w odległości 

mniejszej niż 30 metrów od nieruchomości, na której znajduje się: 

a) Szkoła, przedszkole lub placówka oświatowo-wychowawcza; 

b) Plac zabaw dla dzieci i młodzieży; 

c) Poradnia odwykowa; 

d) Obiekt kultu religijnego (kościół, kaplica, cmentarz) oraz miejsce pamięci 

narodowej; 

e) Pływalnia, kąpielisko, lodowisko, boisko sportowe, stadion; 

f) Szpital lub placówka służby zdrowia. 

2. Odległość 30 metrów liczona będzie najkrótszą drogą dojścia od najbliższego wejścia 

na teren nieruchomości, o których mowa w ust.1, do wejścia do punktu sprzedaży 

napojów alkoholowych.  

3. Sprzedaż napojów alkoholowych nie może być prowadzona: 

a) w sprzedaży okrężnej; 

b) w punktach skonstruowanych z tymczasowych, przenośnych urządzeń,  

tzw. straganów. 

4. Dopuszcza się sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia  

w miejscu sprzedaży, również w ogródkach gastronomicznych przy funkcjonujących 

lokalach. 

5. Ogródek gastronomiczny usytuowany bezpośrednio przed lokalem, na jego tarasie, 

werandzie lub w innym miejscu z nim związanym, traktowany jest jako część zakładu 

gastronomicznego. 

 

 

 

 



§ 3 

Uchyla się Uchwałę nr 236/XLVIII/2014 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 lutego 2014 

r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych  

na terenie Gminy Miasta Gostynina oraz w sprawie utraty mocy obowiązującej niektórych 

innych uchwał. 

 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gostynina. 

 

§ 5 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 

i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

Andrzej Robacki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Uzasadnienie 

 

Wchodząca w życie z dniem 09.03.2018 r. nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 ze zm.) wprowadziła szereg 

zmian dotyczących procedury wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

i warunków ich sprzedaży. Zgodnie z ww. ustawą Rada Miasta ustala, w drodze uchwały, 

zasady usytuowania na terenie miasta miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. 

 

Na terenie Gminy Miasta Gostynina obowiązywała dotychczas uchwała Nr 236/XLVIII/2014 

Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc 

sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Miasta Gostynina oraz  

w sprawie utraty mocy obowiązującej niektórych innych uchwał, jednak wymaga ona 

dostosowania podstawy prawnej uchwały do obecnie obowiązujących przepisów.  

 


