
 

 

UCHWAŁA NR XLIII/388/18 

RADY MIEJSKIEJ W DOBRZANACH 

z dnia 28 czerwca 2018 r. 

w sprawie ustalenia na terenie Gminy Dobrzany maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz poza miejscem sprzedaży, zasad 

usytuowania miejsc sprzedaży i podawania, odstępstw od zakazu spożywania oraz ograniczeń sprzedaży 

napojów alkoholowych 

Na podstawie 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 z późn. zm.) oraz art. 12 ust.1, 3 i 4 i 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 późn. zm.) uchwala 

się co następuje: 

§ 1. Ustala się na terenie Gminy Dobrzany maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych: 

1) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży: 

a) o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa – 40, 

b) o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu, z wyjątkiem piwa – 40, 

c) o zawartości powyżej 18% alkoholu – 40, 

2) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży: 

a) o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa – 10, 

b) o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu, z wyjątkiem piwa – 10, 

c) o zawartości powyżej 18% alkoholu – 10. 

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

usytuowane w lokalach zajmowanych przez: 

1) szkoły, 

2) przedszkola, 

3) placówki oświatowo – wychowawcze i opiekuńcze. 

§ 3. 1. Wprowadza się odstępstwo od zakazu spożywania napojów alkoholowych w poniższych miejscach 

publicznych na terenie Gminy Dobrzany: 

1) parki miejskie w Dobrzanach przy ul. Jana Pawła II i ul Parkowej, 

2) skwerki wiejskie, place przed świetlicami, na których organizowane są zabawy wiejskie. 

2. W miejscach publicznych wymienionych w ust.1, napoje alkoholowe będzie można spożywać wyłącznie 

w czasie imprez, na które organizator uzyskał jednorazowe zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów 

alkoholowych. 
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§ 4. 1. Przedsiębiorca posiadający zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do 

spożycia w miejscu i poza miejscem 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. 

2. Przedsiębiorca, który zamierza prowadzić sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w ogródku 

gastronomicznym wolnostojącym musi posiadać odrębne zezwolenie. 

§ 5. Traci moc uchwała Nr /XXIII/140/93 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 23 lipca 1993r. w sprawie 

ustalania liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem 

sprzedaży i Nr XXIII/147/93 z dnia 06 sierpnia 1993 r w sprawie ustalania zasad usytuowania na terenie gminy 

miejsc sprzedaży napojów alkoholowych oraz Nr XXI/179/01 z dnia 19 października 2001 r w sprawie 

ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu z wyjątkiem 

piwa przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrzan. 

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

Województwa Zachodniopomorskiego. 

  

 Przewodnicząca Rady Miejskiej w Dobrzanach 

 

Halina Zalewska 
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