
 
 
                               UCHWAŁA  NR III/32/02 
                  R A D Y    G M I N Y    BYSTRA - SIDZINA  
                               z dnia  30 grudnia  2002 r. 
 
w sprawie: określenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających    
                   powyżej 4,5%  alkoholu ( z wyjątkiem piwa),przeznaczonych do spożycia 
                   w miejscu i poza miejscem sprzedaży, zasad usytuowania miejsc sprzedaży 
                   i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Bystra - Sidzina. 
 
                 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.  
o samorządzie gminnym (tj. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) 
oraz art.41, art.96, art.12 ust. 1 i 2, art.18 i 181 ustawy z dnia 26 października  1982 r. o 
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi./Dz.U. Nr 35, poz. 230 z 
późniejszymi zmianami/-   Rada Gminy Bystra -Sidzina    
                               u c h w a l a , co następuje: 
                                             & 1. 
1.Ustala 15 punktów sprzedaży gastronomicznej napojów alkoholowych      
   zawierających powyżej 4,5%  alkoholu (z wyjątkiem piwa), 
   przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży. 
2.Ustala  25 punktów  sprzedaży detalicznej  napojów alkoholowych  
   zawierających powyżej 4,5% alkoholu, (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych 
  do spożycia poza miejscem sprzedaży.                                             
 
 
                                               & 2. 
 
Określa zasady usytuowania na terenie Gminy  miejsc sprzedaży napojów alkoholowych 
 w następujący sposób: 
   Punkty sprzedaży napojów alkoholowych detalicznych jak i gastronomicznych, 
jako dwa rodzaje punktów sprzedaży nie mogą znajdować się w pomieszczeniach 
połączonych wewnętrznie. Powinny mieć dwa oddzielne wejścia z ulicy /drogi/. 
   Punkty sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży 
/ gastronomiczne /, nie mogą być usytuowane bliżej niż 100 mb mierzonych od ogrodzenia do 
ogrodzenia do takich obiektów jak: szkoły, przedszkola, kościoły, plebanie, cmentarze, 
ośrodki zdrowia, przystanek PKP, Urząd Gminy. 
Odległość ta mierzona będzie najkrótszą dostępną drogą publiczną. 
    Powyższych zasad usytuowania  nie stosuje się do punktów sprzedaży napojów 
alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.  
Wyłącza się możliwość  sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza 
miejscem sprzedaży w punktach handlowych mieszczących się  w budynkach stanowiących 
mienie komunalne. 
                                              & 3. 
Określa następujące zasady podawania napojów alkoholowych : 
1/ podawanie napojów alkoholowych może być prowadzone  po uzyskaniu   
    zezwolenia wydanego przez Wójta Gminy, 
2/ podawanie napojów  alkoholowych może odbywać się  w godzinach otwarcia  
    punktów sprzedaży, zgodnie z odrębną uchwałą Rady Gminy w sprawie  



    ustalenia  godzin  otwierania i zamykania placówek handlowych. 
3/ zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5%    
    alkoholu z wyjątkiem piwa, przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży,     
    będą udzielane tym sprzedawcom , którzy zaoferują klientom co najmniej  
    zakąski i dania barowe, 
 
 
4/ w każdej placówce  handlującej alkoholem , w miejscach widocznych     
    obowiązuje konieczność  umieszczenia  informacji o szkodliwości spożywania      
    alkoholu i zakazie sprzedaży nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw 
    oraz uwidocznienia aktualnie  ważnego zezwolenia na sprzedaż  alkoholu, 
5/ przedsiębiorcy podający lub sprzedający różne mieszaniny  napojów  
    alkoholowych na podstawie  posiadanych receptur, z wykorzystaniem napojów   
    zawierających powyżej 18 % alkoholu są  obowiązani do posiadania zezwoleń  
    na te alkohole. 
 
                                                & 4.  
 
Traci moc uchwała  Rady Gminy Bystra-Sidzina  nr XXVIII/176/01 
z dnia 27 sierpnia 2001 r. w sprawie określenia  liczby punktów sprzedaży napojów 
alkoholowych....... z późniejszymi zmianami. 
 
                                                & 5.  
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  
 
                                                & 6. 
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania  
 
 
w Dzienniku Urzędowym  Województwa Małopolskiego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


