
 

 

UCHWAŁA NR XL/303/2018 

RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ PISKIEJ 

z dnia 27 września 2018 r. 

w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie 

Gminy Biała Piska oraz ustalenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach 

publicznych 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.), w związku z art. 12 ust. 3 i art. 14 ust. 2b ustawy 

z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r., 

poz. 487 ze zm.) - Rada Miejska w Białej Piskiej uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się, że na terenie Gminy Biała Piska miejsca sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 

nie mogą być usytuowane w odległości mniejszej niż 20 metrów (słownie: dwadzieścia metrów) od: 

1) szkół, przedszkoli, placówek szkolno-wychowawczych, 

2) obiektów kultu religijnego (kościoły, kaplice, domy pogrzebowe, cmentarze), 

3) wyodrębnionych i zagospodarowanych placów zabaw dla dzieci, 

4) obiektów sportowych, 

5) plaży i kąpielisk, 

6) jednostek wojskowych. 

2. Odległość określoną w ust. 1 mierzy się ciągiem komunikacyjnym od wejścia/wyjścia głównego 

z obiektów opisanych w ust. 1, do wejścia/wyjścia głównego do punktu sprzedaży lub sprzedaży i podawania 

napojów alkoholowych. Przez „ciąg komunikacyjny” należy rozumieć najkrótszą drogę dojścia ciągiem dróg 

publicznych, od wejścia lub wyjścia z punktu sprzedaży alkoholu lub podawania napojów alkoholowych do 

wejścia lub wyjścia z obiektów, o których mowa w ust. 1. 

§ 2. Wprowadza się odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w poniżej wymienionych 

miejscach publicznych:  

1) na terenie świetlic wiejskich i osiedlowych w czasie imprez zamkniętych organizowanych przez najemcę 

świetlic wiejskich lub osiedlowych, 

2) w czasie trwania imprez rekreacyjno-sportowych i kulturalnych organizowanych przez Gminę Biała Piska: 

a) na terenie obiektów sportowych, 

b) na działce nr 2/2, zwanej ,,Parkiem Miejskim” przy Parkowej w Białej Piskiej, zaznaczonej na mapie 

stanowiącej Załącznik Nr 1 do uchwały), 

c) na działce nr 97/32, stanowiącej teren rekreacyjny, obręb Sokoły Jeziorne Gmina Biała Piska, 

zaznaczonej na mapie stanowiącej Załącznik Nr 2 do uchwały). 
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d) na części działki nr 312/18, stanowiącej teren rekreacyjny, obręb Giętkie Gmina Biała Piska, 

zaznaczonej na mapie stanowiącej Załącznik Nr 3 do uchwały), 

§ 3. Lokale gastronomiczne posiadające zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do 

spożycia w miejscu sprzedaży, mogą prowadzić podawanie tych napojów w ogródkach gastronomicznych 

przylegających bezpośrednio do lokalu gastronomicznego. 

§ 4. Wprowadza się stały zakaz sprzedaży, podawania, spożywania i wnoszenia napojów alkoholowych na 

terenie ciągu pieszego wokół jeziora Biała Piska. 

§ 5. Tracą moc: Uchwała Nr VI/41/03 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 08 kwietnia 2003 r. w sprawie 

zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Biała Piska 

i Uchwała Nr XXXVII/287/2018 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zasad 

usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Biała Piska oraz ustalenia 

odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej Piskiej. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego. 

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Białej Piskiej 

Marek Grabowski 
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