
 

 

UCHWAŁA NR XXXVIII/276/2018 

RADY MIEJSKIEJ W LIPIANACH 

z dnia 28 czerwca 2018 r. 

w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Lipiany miejsc sprzedaży  

i podawania napojów alkoholowych 

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

gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000) oraz art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. 

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 487, z 2017 r. 

poz. 2245, poz. 2439 i z 2018 r. poz. 310, poz. 650), Rada Miejska w Lipianach uchwala co następuje: 

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

usytuowane w odległości mniejszej niż 4 m od następujących obiektów chronionych: 

1) szkół i przedszkoli, 

2) kościołów i kaplic. 

2. Przez kościoły i kaplice należy rozumieć obiekty budowlane wymienione w kategorii X załącznika do 

ustawy Prawo budowlane. 

3. 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. Przez „ciąg komunikacyjny” należy rozumieć najkrótszy dystans, jaki trzeba pokonać od drzwi 

wejściowych przeznaczonych dla klientów punktu sprzedaży lub punktu sprzedaży i podawania napojów 

alkoholowych do wejścia do obiektu chronionego, bez napotykania naturalnych bądź sztucznych przeszkód 

i bez narażenia się na naruszenie przepisów Prawa o ruchu drogowym. 

5. Wejście do obiektu chronionego to ogólnodostępne wejście do obiektu posadowionego na posesjach 

nieogrodzonych, a w przypadku obiektów na posesjach ogrodzonych – ogólnodostępne wejście w ogrodzeniu 

trwałym. 

§ 2. 1. Przedsiębiorca posiadający zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do 

spożycia w miejscu sprzedaży może prowadzić sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w prowadzonym 

przez siebie ogródku gastronomicznym pod warunkiem, że będzie on przylegał bezpośrednio do tego lokalu, 

tzn. że granica ogródka styka się z budynkiem, w którym usytuowany jest lokal i stanowi on z nim integralną 

całość. 

2. Ogródek gastronomiczny powinien być wydzielony np. ogrodzony płotkiem lub barierką o minimalnej 

wysokości jednego metra. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lipian. 
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§ 4. Tracą moc:  

1) Uchwała Nr VI/49/2003 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 01 lipca 2003 r. w sprawie zasad usytuowania 

na terenie miasta i gminy Lipiany miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych (Dz. Urz. Woj. 

Zachodniopomorskiego z 2003 r. Nr 68, poz. 1210); 

2) Uchwała Nr XII/103/2004 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie zmiany zasad 

usytuowania na terenie miasta i gminy Lipiany miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 

(Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2004 r. Nr 37, poz. 711); 

3) Uchwała Nr XXI/173/2005 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 14 kwietnia 2005 r. w sprawie 

wprowadzenia zmiany zasad usytuowania na terenie miasta i gminy Lipiany miejsc sprzedaży i podawania 

napojów alkoholowych (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2005 r. Nr 46, poz. 1086); 

4) Uchwała Nr XVIII/156/2008 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 24 września 2008 r. w sprawie 

wprowadzenia zmiany zasad usytuowania na terenie miasta i gminy Lipiany miejsc sprzedaży i podawania 

napojów alkoholowych (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2008 r. Nr 92, poz. 1971). 

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

Województwa Zachodniopomorskiego. 

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

Artur Lipski 
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