
UCHWAŁA NR XLIII/384/2018
RADY MIEJSKIEJ W TCZEWIE

z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Miejskiej Tczew miejsc sprzedaży 
i podawania napojów alkoholowych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j. 
Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) 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 późn. zm.) Rada 
Miejska w Tczewie po zasięgnięciu opinii Komisji Polityki Społecznej oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych uchwala co następuje:

§ 1. Ustalając usytuowanie punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych Prezydent Miasta 
Tczewa kieruje się zasadą bezpieczeństwa ludzi i zachowania porządku, warunkami określonymi w ustawie 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Gminnym Programem Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

§ 2. Miejsca sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Miejskiej Tczew mogą być 
usytuowane w odległości nie mniejszej niż 20 metrów od:

a) placówek leczenia uzależnień;

b) placówek pomocy społecznej dla dorosłych

§ 3. Odległość, o której mowa w § 2 mierzona jest od wejścia do lokalu, w którym znajduje się     punkt 
sprzedaży lub podawania alkoholu i biegnie wzdłuż istniejącego ciągu dla pieszych do najbliższego położonego 
wejścia do wyżej wskazanego obiektu chronionego.

§ 4. Przedsiębiorcy posiadający zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do 
spożycia w miejscu sprzedaży, mogą podawać napoje alkoholowe w ogródkach gastronomicznych, położonych 
w odległości nie większej niż 75 metrów od lokalu.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tczewa.

§ 6. Tracą moc uchwała Nr XXXIV/ 274/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 sierpnia 2013 r. 
w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania oraz wprowadzenia 
zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
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§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Tczewie

Mirosław Augustyn
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