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UCHWALA Nr XX499/08
Rady Miasta Gdyni

z dnia 28 ma/a 2008 r.

w sprawie zasad usytuowania na terenie Miasta Gdynia miejsc sprzeda2y napoj6w alkoholowych,
pnzeznaczonych do spo2ycia poza miejscem spzeda|y jak iw miejscu sprzeda2y.

(Gdahsk, dnia 20 czenwca 2008 r.)

Na podstawieart.12 ust.2, art.14 ust.6 ustawyowychowaniuwtrze2woSci ipzeciwdzialaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U

z 2002 Nr 147 poz. 1231', ze zmianami) art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy o samorzqdzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z

2001r Nr 142 poz. 1591 z p62n. zmianami) oraz art. 13 pkt 2 ustawy o oglaszaniu akt6w normatywnych i niekt6rych innych

akt6w prawnych (Dz.U. 22000 nr 62 poz.718, z p6Zniejszymi zmianami) Rada Miasta Gdyni uchwala, co nastgpuje:

g 1. Ustala sig zasady usytuowania na terenie Miasta Gdynia miejsc sprzeda?y napoj6w alkoholowych,
pveznaczonych do spoZycia poza miejscem sprzedazy iaki w miejscu sprzeda2y:

1. Punkty sprzedazy napoj6w alkoholowych, przeznaczonych do spozycia poza miejscem sprzeda?y iak i w miejscu
sprzedaZy, mogq bye usytuowane nie blizej niz w odleglo6ci 50 m, liczonej wzdlu2 og6lnodostgpnego ciqgu pieszego

od wej6cia do punktu do sprzedaZy do granicy nizejwymienionych posesji:

a) obiekt6w koszarowych i zakwaterowania przejSciowego jednostek wojskowych,
b) obiekt6w Akademii Marynarki Wojennej przy ul. Smidowicza,
c) siedziby O5rodka Profilaktyki i Terapii Uzale2nieh przy ul. Reja 2 a,

d) siedziby Centrum Zdrowia Psychicznego przy ul. Traugutta 9.

2. Punkty sprzedazy napoj6w alkoholowych mogq by6 usytuowane na terenie imprez odbywajqcych sig na otwartym
powietrzu, z wylqczeniem imprez na boiskach plac6wek o6wiatowo - wychowawczych i opiekuhczo - wychowawczych.

S 2. {u 1. Na terenie Miasta Gdynia wprowadza sig w nastgpujqcych miejscach zakaz sprzedaZy, podawania i

spozywania napoj6w alkoholowych :

1) na terenie obiekt6w sportowych w czasie masowych imprez sportowych, zzastrze2eniem odrgbnych przepis6w,

2) na terenach rekreacyjnych pueznaczonych dla dzieci i mlodziezy (place zbaw),
3) w pomieszczeniach wspolnych budynk6w (np. na klatkach schodowych, w piwnicach) oraz na posesjach wok6l

budynk6w,
4) na parkingach,
5) na kqpieliskach i plazach poza Wznaczonymi miejscami, pzeznaczonymi do ich spozycia na miejscu, w punktach

sprzedazy tych napoj6w,
6) na terenie targowiska,
7) w barach mlecznych,
B) na cmentarzach.

$ 3. Zezwolenia waZne w dniu podjqcia uchwaly zachowujq wa2no56 do dnia oznaczonego w zezwoleniu.

g 4. Traci moc Uchwala Rady Miasta Gdyni Nr 11116612002 z dnia 18 grudnia 2002r. w sprawie zasad usytuowania na

terenie Miasta Gdynia miejsc sprzedazy napoj6w alkoholowych, pzeznaczonych do spozycia poza miejscem sprzedaZy
jak iw miejscu sprzeda2y.

$ 5. Wykonanie uchwaly powierza sig Prezydentowi Miasta Gdyni.

g 6. Uchwala wchodziw zycie 14 dni po ogloszeniu w Dzienniku Urzgdowym Wojew6dztwa Pomorskiego.

. Przypisy:
r)52zmienionypzezg I uchwatynrXVI/307/12zdnia2Sstycznia 2012r. (P"p-mor.2"012.7.|1)zmieniajqcej nin. uchwalqz

dniem 6 marca 2012r.


