
UCHWAŁA XLII/306/2018
RADY GMINY MANOWO

z dnia 31 sierpnia 2018 r.

w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc 
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz odstępstw od zakazu spożywania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. 
poz. 994 z późn. 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 (Dz.U. z 2016 r. poz. 487, z 2015 r. poz. 1893, z 2017 r. poz. 2245, poz. 2439 i z 2018 r. poz. 310, 
poz. 650), po zasięgnięciu opinii jednostek pomocniczych gminy Rada Gminy Manowo uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się na terenie gminy Manowo maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w ilości 80, w tym:

1) o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa – 30,

2) o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu, z wyjątkiem piwa - 25,

3) o zawartości powyżej 18% alkoholu – 25,

2. Ustala się na terenie gminy Manowo maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do 
spożycia w miejscu sprzedaży – 30, w tym:

1) o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa - 14

2) o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu, z wyjątkiem piwa - 8

3) o zawartości powyżej 18% alkoholu - 8

§ 2. 1. Punkty sprzedaży oraz punkty sprzedaży i podawania napojów alkoholowych nie mogą być usytuowane w odległości 
mniejszej niż 30 m od następujących obiektów:

1) szkół,

2) przedszkoli,

3) placówek opiekuńczo-wychowawczych,

4) internatów,

5) obiektów kultu religijnego.

2. Odległość, o której mowa w ust. 1 mierzyć należy najkrótszą drogą przeznaczoną dla pieszych  od drzwi wejściowych 
przeznaczonych dla klientów punktu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych do ogólnodostępnego wejścia do obiektów 
wymienionych w ust. 1.

3. Wejście do obiektu o którym mowa w ust. 1 to ogólnodostępne wejście do obiektu posadowionego na posesjach nieogrodzonych, 
a w przypadku obiektów na posesjach ogrodzonych – ogólnodostępne wejście w ogrodzeniu trwałym.

§ 3. 1. Wprowadza się odstępstwo od zakazu spożywania napojów alkoholowych w poniższych miejscach publicznych na terenie 
gminy Manowo:

1) plac rekreacyjny przy Gminnym Ośrodku Kultury w Wyszewie (działka nr 313/11),

2) plac przy stadionie w Manowie (działka nr 543),

3) plac rekreacyjno-sportowy w Cewlinie (działka nr 283/2),

4) boisko sportowe w Kretominie, ul Polna 10 (dz. nr 197/15),

5) plac przy boisku Orlik w Boninie (działka nr 22/111),

6) plac rekreacyjno-sportowy w Wyszeborzu (działki nr 86 i 84/1),

7) plac rekreacyjny w Grzybnicy (działka nr 7/7),

8) plac rekreacyjno-sportowy w Rosnowie (działka nr 77),

9) rejon plaży w Rosnowie (działki 231/11, 231/10) .

2. W miejscach publicznych wymienionych w ust.1 pkt 1-7, napoje alkoholowe będzie można spożywać wyłącznie w czasie 
imprez, podczas których prowadzona jest sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie jednorazowego zezwolenia.

§ 4. Tracą moc uchwały: 

a) Nr XL/235/2005 z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na 
terenie gminy Manowo (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 39 poz. 666 z dnia 27 marca 2006 roku),
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b) Nr XXXII/243/2001 z dnia 29 sierpnia 2001 roku w sprawie ustalenia dla terenu gminy Manowo liczby punktów sprzedaży napojów 
alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak 
i w miejscu sprzedaży.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Manowo.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego.

 

Przewodniczący Rady

Jan Prus
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. UZASADNIENIE

Obecnie obowiązująca uchwała Rady Gminy Manowo ustala liczbę punktów sprzedaży napojów
zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza
miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży.

W dniu 9 marca 2018 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, która obliguje
rady do ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż poszczególnych rodzajów napojów
alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz poza miejscem sprzedaży
oraz do ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych.
Ponadto, wspomniana wyżej ustawa w art.14 wprowadza zakaz spożywania napojów alkoholowych
w miejscach publicznych, dając jednocześnie możliwość radzie gminy wprowadzenia w drodze
uchwały odstępstwa od tego zakazu, jeśli uzna ona, że nie będzie to miało negatywnego wpływu na
odpowiednie kształtowanie polityki społecznej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i nie
będzie zakłócało bezpieczeństwa i porządku publicznego. W celu umożliwienia sprzedaży napojów
alkoholowych w czasie organizowanych imprez na świeżym powietrzu oraz w miejscach
rekreacyjnych do tego przeznaczonych, należy skorzystać z takiego odstępstwa.

Zgodnie z obowiązującą uchwałą liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych pow. 4,5% (z
wyjątkiem piwa) wynosi 40 punktów dla detalu i 15 dla gastronomii, natomiast projekt nowej
uchwały obejmuje maksymalną liczbę wszystkich zezwoleń na sprzedaż poszczególnych rodzajów
napojów alkoholowych. W obowiązującym aktualnie limicie punktów sprzedaży istnieje
potencjalna możliwość wydania 110 zezwoleń na sprzedaż alkoholu o zawartości pow. 4,5% (z
wyjątkiem piwa) oraz nieograniczonej liczby zezwoleń na sprzedaż alkoholu do 4,5% oraz piwa.
W projekcie nowej uchwały limity te wyniosą 80 na sprzedaż poza miejscem oraz 30 na sprzedaż
w miejscu sprzedaży.

Obecnie obowiązujący limit punktów
(w każdym punkcie jest możliwość
wydania 3 zezwoleń)

Proponowany limit zezwoleń

gastronomia 15 30

detal 40 80

Aktualnie obowiązujące zezwolenia:

Lp. A – (piwo) B (wino) C (wódka) Razem
1. Detal 23 22 22 67
2. Gastronomia 5 4 5 14
Razem: 28 26 27 81

Licząc, że obecnie na każdy punkt jest możliwość wydania trzech zezwoleń, przyjęta w projekcie
maksymalna liczba zezwoleń dostosowuje ich ilość do potrzeb ograniczania dostępności alkoholu.
Limity zezwoleń zostały obniżone w stosunku do aktualnie obowiązującej uchwały, jednak nie
spowoduje to utraty zezwoleń przez już działające punkty. Proponowany limit zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych w miejscu sprzedazy uwzględnia również zezwolenia
jednorazowe na sprzedaż i podawanie alkoholu podczas imprez.
Ponadto projekt uchwały wprowadza zasady usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych
na terenie gminy Manowo wskazując ich minimalną odległość od miejsc takich jak szkoły,
przedszkola oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze.
W projekcie nie wprowadza się zakazu sprzedaży napojów alkoholowych na terenie obiektów o
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szczególnym charakterze. Katalog takich miejsc wprowadza ustawa o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Wprowadzone zmiany spowodują pełniejszą realizację celów ustawy o wychowaniu w trzeźwości,
takich jak: ograniczanie dostępności alkoholu, tworzenie warunków motywujących
powstrzymywanie się od alkoholu i ochrona miejsc uznanych za szczególnie istotne ze społecznego
punktu widzenia.
Uchwała nie pociąga za sobą skutków finansowych dla budżetu gminy.
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