
Uchrvala Nr )(Xviln7 5l0l

Rady Miejski  ej  w Witkowie

z dnia 21 września 200l r'

w sprawie olceślenia liczby punktÓw sprzedaa napojÓw zawierających powyzej

4'5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przemaczonych do spoż}cia poza miejscem

spnedniT jak i w miejscu sprzedafy, ustalenia zasad us)4uowania miejsc

sprzedaży napojów aikoholowych oraz warunkÓw ich sprzedazy na terenie

Gminy i Miasta Witkowo

Na podstawie ań' 12 ust. l i 2 ustawy z dnia 26 p tździemika 1982 r. o wychowanirr w

trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizrrrowi (Dz'U. Nr 35, poz' z3o z późn.zm.) Rada

J\{iejska w Wittowie uchwala. co następuje:

sl.

Ustala się na terenie Gmily i Miasta witkowo . łącznie 80 punktów sprzedaży napojów

alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do

spożfcia poza miejscem sprzedazy jak i w miejscu sprzedaŹy'

s2.

Ustala 5ię następujące zasady usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych;

l ' Miejsc€ sp'zedał napojów alkoholowych nie może znajdować się bliżej niż 20 metfów od

obieków: szkoł, przedszkoli, kościołów, sladionów i obiełtów sportowych'

2. odległość 20 mętrów oznacza odległość mierzoną po granicach na trwałych ciągach

komunikacyjnych od wejścia do w obięktów do wejścia do pun|.tu sprzedaży.

3' Ustalona odległość ni€ do|yczy miejsc sprzedaży usytuowanych w hotęlach' pensjonatach i

restauracjach.



s3.

l. Miejsca sprzedaĄ napojów alkoholowych muszą być usyhro\łane w obiektach stałych

oznaczonyc|t numerem adresow].m oraz spełniać warunek: sprzedaż alkoholu z wyją&iem

piwa może odbywać się tylko na wydzielonych stoiskach.

2. Na wydzielonym stoisku dopuszcza się sprzedaż oprócz napojów alkoho|owych wyrobów i

akcesońów tytoniowych'

3' Sprzedaz napojów alkoholowych może się odbywać jedynie wewnątrz punktu sprzedazy w

granicach całej powierzchni handlowej'

4' Jeśli istnieją wątp|iwości dotyczące wi€ku osoby kupującej a|kohol nalezy zaządaó okazania

dowodu tożsamości'

s4.

W każdym miejscu sprzedi|ł napojów alkoholowych winny być umięszczone w widocznym

miejscu informacje o:

a/ ustawowym zakafie sprzedaży alkoholu nieletnim, nietrzeźwym, na kedyt lub pod zastaw;

b/ zakazie spoźywania alkoholu w miejscu sprzedaży' je{śli punkt ma zezwolenie na sp|zeddż

detaliczną alkoholu pfzeznaczolego do spoĄcia poza miejscem sprzedazy.

ss.

w ogródkach sezonowych dopuszcza się podawanie napojów alkoholorłych o zawańości

alkoholu do l8%.

s6.

Podmiot gospodarczy prowadzący sprzedaŻ napojów alkoholowych przeznaczonych do

społcia poza mięjscęm sprzedaży, zobowiązanyjest do pakowania napojów alkoholowych

(z wyjątkiem piwa) , w sposób uniemozliwiający wizualną identyfikację towalu'



s7.

Miejsca sprzedazy prowadzące sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spozycia

na miejscu musząbyć wyposażone w sanitariaty w obrębi€ tego mięlsca'

s8.

Podmiot gospodarczy posiadający miejsce sprzedażry napojów alkoholo\łych zobowią.zany Jest

do przechowy,vania w tym miejscu i okazywania każdorazov/o osobom kontrolującym

akfualne zezwol€nie wlaz z dowodem opłaĘ zakor4stzńe z zezłłolenia na sprzedaŹ napoJów

alkoholowych.

se.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy i Miasta w Witkoł,le'

s 10.

Traci moc uchwała Nr ) V/133/00 Rady Miejskiej w Wit-kowie z dnia 28 lutego 2000 r' w

sprawie okeślenia ilości punktów sprzedazy napojów alkoholowych ' warunków sprzedał

oraz wprowadzenia zakazu spoż}Ą'vania napojów alkoholowych'

s rr.

1' Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa wielkopolskiego

2. Uchwała wchodzi w łci€ po upt}rllie 14 dni od dnia ogłoszenia'

Przewodnlczący !d6y Ęiejskiej

""r::y/wri


