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UCHWAŁA Nr IN/84/11 

Rady Gminy Dźwierzuty 

z dnia 26 września 2011 r. 

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/53/03 Rady Gminy w Dźwierzutach z dnia 24 kwietnia 2003 r., 

w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu 

(z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży 

oraz określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 
2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 1 i 
2, art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o 
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi (Dz. U. 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.) 
Rada Gminy Dźwierzuty uchwala, co następuje: 

 
§ 1. W uchwale Nr VI/53/03 Rady Gminy w 

Dźwierzutach z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie 
ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych 
zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa), 
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, 
jak i w miejscu sprzedaży oraz określenia zasad 
usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów 
alkoholowych wprowadza się następujące zmiany: 
 
  1. w § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Sprzedaż napojów alkoholowych nie może być 
prowadzona w placówkach handlu detalicznego i 

placówkach gastronomicznych usytuowanych na 
terenie stadionów i innych obiektów sportowych, plaż i 
kąpielisk, placówek prowadzących zajęcia z dziećmi i 
młodzieżą oraz w odległości bliższej niż 25 metrów od 
szkół, przedszkoli, ośrodków kultury, kościołów oraz 
zakładów opieki zdrowotnej. Odległość 25 metrów 
będzie mierzona wzdłuż ciągów komunikacyjnych  
tj. od wejścia do punktu sprzedaży poprzez przejście 
dla pieszych do wejścia do danego obiektu, najkrótszą 
drogą, zgodnie z zasadami ruchu drogowego, 
określonymi odrębnymi przepisami prawa”. 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 

dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego. 
 

Przewodniczący Rady Gminy  
Krzysztof Sawicki 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


