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z dnia3l siemnia 2018 r.

w sprawie: ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na
terenie gminy Stary Targ oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc
sprzeddiry i podawania napojów alkoholowych.

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 (Dz,U,2017 poz. 1287 z późn, zrr|,), art. '12 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 26
puździemika 1982 r. o wychowaniu w trzeŹwości i przeciwdziałaniu alkoholiznowi (Dz, U . f016'
poz.487 zpóżniejszymi zmianami), Rada Gminy Stary Targ, po zasięgnięciu opinii zebran wiejskich
sołectw, uchwala, co następuje:
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Ustala się na terenie Gminy Stary Targ maksymalną liczbę zezwo|eń na sprzedtŻ napojów
alkoholowych

a) zawierających do 4'57o a|koholu oraz na piwo pfzeznaczonych do spoźrycia:
i) poza miejscem sprzedariy -20
2) w miejscu spzedel:Ży - 5

zawieĄących od 4,5o/o do 18% a|koho|u przeznaczonych do spoĘcia:
poza miejscem sryzedaiLy - 20
w miejscu sprzedalży . 5

zawierających powyżej 187o alkoho|u przeznaczonych do spoĘcia:
poza miejscem sprzeda:ży . 15
miej scu sprzeder:iy - 5

$2
Usta.1a się następujące zasady usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych:

1. Miejsca sprzedairy i podawania napojów alkoholowych nie mogą być us1'tuowane w
budyŃach uzyteczności publicznej, placówkach oświatowo - wychowawczych, w miejscach
kultu religijnego, cmentarzy, targowisk oraz w odległości nie mniejszej niż 30metrów od tych
obiektów z zastrzeżLeniem nst.z.

2. Sprzedażz i podawanie napojów alkoholowych w świetlicach wiejskich może byó prowadzona
po uzyskaniu zgody właściciela obiektu.

3. obliczając odległośó, o której mowa w pkt 1 bierze się pod uwagę odległość liczoną w linii
prosĘ od wejścia do punktu sprzedaż do wejścia obiektów chronionych.

s3
Sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych w wydzielonym miej scu na wolnym
powietrzu może byó prowadzona tylko w bezpośrednim sąsiedztwie punktu sprzeda:ży przedsiębiorcy
posiadającego zezwo|enie na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży.

$4
Sprzedaż, podawanie i spoż1tvanie napojów alkoholowych w punktach zlokalizowanych na terenie
obiektów sportowych nie może byó prowadzona w trakcie oraz dwie godziny przed rozpoczęciem
imprezy sportowej.
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odstępuje się od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miej scu publicznym podczas
festynów i imprez organizowanych na terenie Gminy Stary Targ na czas których Wójt Gminy Stary
Targ możs wydaó jednorazowe zezwo|enie na sprzeduŻ i spożywanie napojów alkoholowych na
woinym powietrzu w miejscach określonych w $ 2 za wyjątkiem obiektów kultu religijnego.
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Wykonanie uchwały powierza się Wójtowy Gminy Stary Targ.

$7
Tracą moc uchwały:

1. Nr XXXDV283/01 Rady Gminy Stary Targz dnia2l grudnia 2001r. w sprawie ustalenia dla
terenu Gminy Stary Targ liczby punktów sprzedtiry napojów alkoholowych zawierających
powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem
sprzedaży;

2. Nr XXXDV284/01 Rady Gminy Stary Targ z drua 20 grudnia 2001r. w sprawie ustalenia dla
terenu Gminy Stary Targ liczby punktów sprzsdaĘ napojów alkoholowych zawierających
powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu
sprzedaży1'

3. Nr VI/36/2003 Rady Gminy Stary Targ z dnia 13 marca 2003r. w sprawie ustalenia zasad
us1tuowania na telenie Gminy Stary Targ miejsc sprzedaŻy i podawania napojów
alkoholowych.

$8
Uchwała wchodzi w życie po upł1tvie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Woj ewódŹwa Pomorskiego.
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