
 
    Uchwała Nr XLIV/357/02 
Rady Miejskiej w Drezdenku                                                                                                   
z  dnia 25 czerwca 2002 roku 

 
 
w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIII/266/2001 r Rady Miejskiej w Drezdenku       
                    z dnia  28.08.2001 r w sprawie usytuowania na terenie miasta i gminy  
                    miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunki sprzedaży tych napojów 
 
 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990roku o samorządzie 
gminnym  tj. z 2001 r Dz. U. Nr 142 poz.1591  oraz na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy 
z dnia 26 października 1982 r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi (Dz.U. Nr 35 poz. 230 z późn. zmianami) 
 

uchwala się co następuje: 
 

§1 
 
Zmienia się treść §1, §2, §3 które otrzymują brzmienie: 
 

 
§1 

1. Zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu         
i poza miejscem sprzedaży nie wydaje się punktom, które usytuowane są w odległości 
mniejszej niż 50 m od niżej wymienionych obiektów chronionych : 

a) szkół i placówek oświatowo wychowawczych, opiekuńczych, 
b) obiektów kultu religijnego. 

2. Zasada wymieniona w ust. 1 nie dotyczy zezwoleń wydanych do dnia  28.08.2001r           
dla punktów o stałej lokalizacji oraz nowo ubiegających się podmiotów gospodarczych           
w zlikwidowanych  punktach dotychczas prowadzących sprzedaż i podawanie napojów 
alkoholowych  
3. Odległość określoną w ust. 1 mierzy się od wejścia do punktu  sprzedaży  najkrótszą drogą 
do głównego wejścia obiektu chronionego . 
4. Nie wydaje się zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia 
w miejscy i poza miejscem sprzedaży : 
 

a) na targowiskach,  
b) na terenie szkół oraz innych zakładów , placówek oświatowo-wychowawczych 

i opiekuńczych, 
c) na terenie zakładów pracy oraz miejsc zbiorowego żywienia  pracowników, 
d) w miejscach i czasie masowych zgromadzeń, 
e) w środkach i obiektach komunikacji publicznej 
f) na terenie obiektów sportowych 

 
5. Nie wydaje się zezwoleń na sprzedaż, podawanie napojów zawierających więcej niż 18% 
alkoholu  w domach wypoczynkowych. 
6.Sprzedaż , podawanie i spożywanie napojów zawierających więcej niż 4,5% alkoholu może 
się odbywać na imprezach na otwartym powietrzu tylko za zezwoleniem i w miejscach   : 



parku przy ul. Kopernika , parku przy ul. Niepodległości , placu Wileńskim,  stadionie 
miejskim z wyłączeniem zawodów sportowych oraz w innych miejscach na terenie gminy     
po wyrażeniu zgody przez Zarząd Miasta i Gminy w Drezdenku. 
 

§2 
 
Sprzedaż detaliczna  napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu 
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, prowadzi się w wyodrębnionych 
punktach sprzedaży, którymi są : 

a) specjalistyczne sklepy monopolowe, 
b) wydzielone stoiska sklepów spożywczych, 
c) wydzielone stoiska   sklepów spożywczo-przemysłowych, 
d) wydzielone stoiska supermarketów, w których prowadzona jest sprzedaż detaliczna 

art. spożywczych, 
e) wydzielone stoiska hurtowni, w których prowadzona jest sprzedaż detaliczna             

art. spożywczych, 
f) wydzielone stoiska na stacji paliw , gdzie odbywa się sprzedaż art. spożywczych. 
 
 

§3 
1. Sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży 

niezależnie od procentowej zawartości alkoholu może odbywać się w punktach 
gastronomicznych w tym w: 

• restauracjach , 
• barach restauracyjnych, rozrywkowych bistro, 
• kawiarniach,  
• zajazdach, 
• ośrodkach rekreacyjno wypoczynkowych  
spełniających podstawowe wymogi sanitarne i techniczne (dostępność toalet             
dla konsumentów) i posiadających miejsca konsumenckie. 

2. Sprzedaż napojów alkoholowych w ogródkach zlokalizowanych przy punktach 
gastronomicznych może odbywać się w przypadku, gdy punkt gastronomiczny posiada : 

• zezwolenie na podawanie napojów o zawartości nie więcej niż 18% alkoholu  
• umowę zajęcia terenu   
• zgoda właściciela gruntu 

 
§2 

 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Lubuskiego 

 


