
 

 

UCHWAŁA NR XII/151/2019 

RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE 

z dnia 26 września 2019 r. 

o zmianie uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Borne Sulinowo miejsc sprzedaży 

i podawania napojów alkoholowych 

Na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 i 2244 oraz z 2019 r. poz. 730), w związku 

z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 

1571 i 1696) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr L/533/2018 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 6 września 2018 r. w sprawie 

zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Borne Sulinowo 

(Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2018 r. poz. 4454) § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. Ustala się następujące zasady usytuowania na terenie Gminy Borne Sulinowo miejsc sprzedaży 

i podawania napojów alkoholowych: 

1) punkt sprzedaży i podawania napojów alkoholowych nie może być usytuowany w odległości bliższej 

niż 50 metrów od: 

a) placówek oświaty, 

b) kościołów, 

c) cmentarzy, 

d) placów zabaw; 

2) odległość, o której mowa w pkt 1, mierzona jest od wejścia lub wyjścia z terenu chronionego do 

wejścia lub wyjścia do miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych najkrótszą drogą, którą 

możliwe jest dotarcie do miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych: 

a) w przypadku terenu ogrodzonego odległość jest mierzona do najbliższego ogólnodostępnego 

wejścia na obiekty, 

b) w przypadku gdy punkty sprzedaży napojów alkoholowych posiadają osobne wejścia i wyjścia, 

odległość o której mowa w tymże paragrafie, mierzona jest od najbliższego z nich; 

3) możliwa jest sprzedaż napojów alkoholowych w ogródkach gastronomicznych, zlokalizowanych 

bezpośrednio przy punktach sprzedaży napojów alkoholowych, posiadających zezwolenie na ich 

sprzedaż przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bornego Sulinowa. 
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Zachodniopomorskiego. 

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

Mariusz Gorgol 
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