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UCHWAŁA Nr XL/235/2005
Rady Gminy Manowo

z dnia 29 grudnia 2005 r.

w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzeda ży i podawania napojów alkoholowych na 
terenie gminy Manowo.

(Szczecin, dnia 27 marca 2006 r.)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zmiany: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, 
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 
1568; z 2004 r. Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441) oraz art. 12 ust. 2 i art. 14 ust. 6 
ustawy  z  dnia  26  października  1982  r.  o  wychowaniu  w  trzeźwości  i  przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231, zmiany: z 2002 r. Nr 167, poz. 1372; z 2003 r. 
Nr 80, poz. 719, Nr 122, poz. 1143; z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 99, poz. 1001, 152, poz. 1597, 
Nr 273, poz. 2703; z 2005 r. Nr 23, poz. 186, Nr 132, poz. 1110, Nr 155, poz. 1298, Nr 179, poz. 
1485), Rada Gminy Manowo uchwala, co następuje:

§ 1. Punkty  prowadzące  sprzedaż  napojów  alkoholowych  przeznaczonych  do  spożycia 
zarówno w miejscach jak i poza miejscem sprzedaży nie mogą być usytuowane bliżej niż 50 m 
od:
1) szkół;
2) przedszkoli;
3) placówek opiekuńczo - wychowawczych;
4) internatów;
5) obiektów kultu religijnego.

§ 2. Odległość określoną w § 1 mierzyć należy najkrótszą drogą przeznaczoną dla pieszych 
od wejścia do punktu sprzedaży do najbliższego czynnego wejścia na teren obiektu.

§ 3. 1. Przedsiębiorca  posiadający  zezwolenie  na  sprzedaż  napojów  alkoholowych 
przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży może podawać  napoje alkoholowe także w 
ogródku gastronomicznym, tj.  wyodrębnionej przestrzeni zorganizowanej na wolnym powietrzu 
bezpośrednio przy granicy lokalu.

2. Punkt  sprzedaży  i  zlokalizowany w  bezpośrednim  jego  sąsiedztwie  ogródek  piwny,  o 
których mowa w ust. 1 muszą być prowadzone przez tego samego przedsiębiorcę.

3. Ogródki  piwne  muszą  być  ogrodzone  płotkiem  lub  barierką  o  minimalnej  wysokości 
jednego metra, wyposażone w miejsca siedzące oraz mieć zapewniony dostęp do sanitariatów.

4. Położenie ogródka musi być tak usytuowane, aby nie ograniczało swobodnego przejścia 
do korzystania z obiektów użyteczności publicznej.

5. (rozstrzygnięciem  nadzorczym  z  dnia  8  lutego  2006  r.,  znak:  PN.2.MN.0911/58/06  
Wojewoda Zachodniopomorski stwierdził nieważność § 3 ust. 5 uchwały).

6. (rozstrzygnięciem  nadzorczym  z  dnia  8  lutego  2006  r.,  znak:  PN.2.MN.0911/58/06  
Wojewoda Zachodniopomorski stwierdził nieważność § 3 ust. 6 uchwały).

7. Ogródki piwne, o których mowa w ust.  6 nie mogą  znajdować  się  przed wejściem do 
punktu sprzedaży, przy którym są usytuowane.

8. Napoje alkoholowe o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwo przeznaczone do spożycia w 
miejscu  sprzedaży  może  odbywać  się  z  wolnostojących  ogródkach  gastronomicznych,  na 
podstawie zezwolenia, po spełnieniu warunków określonych w ust. 3 i 4.

9. We wszystkich  wymienionych  wyżej  przypadkach  przedsiębiorca  musi  posiadać  tytuł 



prawny do terenu, na którym prowadzony jest ogródek.

§ 4. Dopuszcza  się  sprzedaż  i  spożywanie  napojów  alkoholowych  do  4,5%  i  piwa  na 
otwartym powietrzu (z wyłączeniem zawodów sportowych) w miejscach organizowania imprez 
okolicznościowych takich jak:  boiska sportowe,  place położone w najbliższej  okolicy klubów i 
świetlic  wiejskich,  parki,  plaże.  Spożywanie  napojów  alkoholowych  może  odbywać  się  w 
punktach sprzedaży oraz w ich pobliżu, w miejscu określonym przez wydającego zezwolenia i 
oznaczonym przez sprzedawcę.

§ 5. 1. Jeśli punkt sprzedaży napojów alkoholowych będzie położony w odległości mniejszej 
niż 50 metrów od obiektów określonych w § 1 uchwały oraz w art. 14 ustawy o wychowaniu w 
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, warunkiem wyrażenia zgody na sprzedaż napojów 
alkoholowych  jest  uzyskanie  pozytywnej  opinii  dyrektorów  i  zarządców  tych  obiektów 
zezwalających na sprzedaż tych napojów.

2. Dyrektorzy i zarządcy, wyrażając opinię, o której mowa w ust. 1, mają prawo do określenia 
warunków  sprzedaży  napojów  alkoholowych,  do  których  przedsiębiorca  starający  się  o 
zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, będzie zobowiązany dostosować się.

§ 6. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu 
lub poza miejscem sprzedaży,  wydane na podstawie dotychczasowych przepisów,  zachowują 
swoją moc do czasu upływu ich ważności lub cofnięcia.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Manowo.

§ 8. Traci moc uchwała Nr XXX/25 6/2001 Rady Gminy w Manowie z dnia 24 października 
2001 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i 
warunków sprzedaży tych napojów, zasad wydawania i cofania zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych  oraz  zasad  kontroli  punktów  sprzedaży  napojów  alkoholowych  (Dz.  Urz. 
Województwa Zachodniopomorskiego Nr 55, poz. 1645).

§ 9. Uchwała  wchodzi  w  życie  po  upływie  14  dniu  od  dnia  opublikowania  w  Dzienniku 
Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.


