
 

 

UCHWAŁA NR XII/93/2019 

RADY GMINY ŚWIĄTKI 

z dnia 19 września 2019 r. 

w sprawie ustalenia na terenie Gminy Świątki maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż i podawanie 

napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania, odstępstw od zakazu 

spożywania oraz ograniczeń sprzedaży napojów alkoholowych 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019 roku, poz. 506 z późniejszymi zmianami) oraz art. 12 ust. 1 i 3 oraz 

art. 14 ust. 2b ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (tekst jednolity Dz.U. z 2018 roku, poz. 2137 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Świątki 

uchwala, co następuje: 

Rozdział 1. 

Liczba zezwoleń 

§ 1. 1. Ustala się maksymalną liczbę 90 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w tym: 

1) do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo w ilości 30 zezwoleń; 

2) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) w ilości 30 zezwoleń; 

3) powyżej 18% zawartości alkoholu w ilości 30 zezwoleń. 

§ 2. 1. W ramach limitu określonego w § 1 ustala się limit: 

1) 15 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, w tym: 

a) do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo w ilości 5 zezwoleń; 

b) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) w ilości 5 zezwoleń; 

c) powyżej 18% zawartości alkoholu w ilości 5 zezwoleń. 

2) 75 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, 

w tym: 

a) do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo w ilości 25 zezwoleń; 

b) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) w ilości 25  zezwoleń; 

c) powyżej 18% zawartości alkoholu w ilości 25 zezwoleń. 

Rozdział 2. 

Usytuowanie miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 

§ 3. 1. Punkty sprzedaży oraz punkty sprzedaży i podawania napojów alkoholowych nie mogą być 

usytuowane w odległości mniejszej niż 30 metrów od następujących obiektów: 

1) szkół; 
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2) przedszkoli; 

3) placówek oświatowo-wychowawczych i opiekuńczych; 

4) budynków i obiektów kultu religijnego (kościoły, kaplice, cmentarze) z wyłączeniem krzyży                           

i kapliczek. 

2. Odległość, o której mowa w ust. 1 mierzy się ciągiem komunikacyjnym od drzwi wejściowych 

przeznaczonych dla klientów punktu sprzedaży lub punktu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych do 

ogólnodostępnego wejścia do obiektów wymienionych w ust. 1. 

§ 4. 1. Miejsca sprzedaży i podawania napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu 

sprzedaży mogą być usytuowane  wyłącznie w: 

1) lokalach gastronomicznych; 

2) ogródkach piwnych usytuowanych przy lokalach gastronomicznych bez konieczności posiadania 

odrębnego zezwolenia. 

Rozdział 3. 

Odstępstwa od zakazu 

§ 5. 1. Wprowadza się odstępstwo od zakazu spożywania napojów alkoholowych  w Gminie Świątki na 

terenie: 

1) Parku wiejskiego w Świątkach - działka nr 30/27 i 30/30; 

2) Placu zabaw w Garzewie - działka nr 80/3; 

3) Boiska wiejskiego w Brzydowie - działka nr 173/3; 

4) Boiska wiejskiego w Gołogórze - działka nr 125/1; 

5) Placu wiejskiego w Jankowie - działka nr 44/2; 

6) Placu wiejskiego w Kalistach - działka nr 226; 

7) Placu wiejskiego w Klonach - działka nr 146/1; 

8) Placu wiejskiego w Konradowie - działka nr 103; 

9) Placu wiejskiego w Kwiecewie: 

a) działka nr 140/7; 

b) działka nr 154/8; 

c) działka nr 155/1; 

10) Boiska wiejskiego w Różynce - działka nr 154/4; 

11) Boiska wiejskiego w Skolitach - działka nr 185/6 oraz nr 185/8; 

12) Placu rekreacyjno-wypoczynkowego w Skolitach - działka nr 5/13; 

13) Placu wiejskiego we Włodowie - działka nr 17/4; 

14) Placu wiejskiego w Worławkach - działka nr 91; 

15) Placu wiejskiego w Drzazgach - działka nr 561/30; 

16) Placu rekreacyjnego w Żardenikach – działka  nr 28/23; 

17) Placu wiejskiego w Łumpi - działka nr 303/4. 

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 2 – Poz. 5113



Rozdział 4. 

Przepisy końcowe 

§ 6. Traci moc uchwała Nr XXXII/294/2018 Rady Gminy Świątki z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie 

ustalenia na terenie gminy Świątki maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów 

alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania, odstępstw od zakazu spożywania oraz 

ograniczeń sprzedaży napojów alkoholowych (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 

z 2018 roku, poz. 3518). 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świątki. 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

Przewodniczący Rady Gminy Świątki 

Franciszek Płotnikowski 
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