
UCHWAŁA NR LIX/319/2018 

RADY MIEJSKIEJ W GOLINIE 

z 20 września 2018 r.  

w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży 

oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania tych napojów na 

terenie gminy i miasta Golina 

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia  

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), art. 12 ust. 1,2,3  

i 7 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 ze zm.) Rada Miejska w Golinie uchwala,  

co następuje: 

 

 §1. 1. Ustala się na terenie miasta i gminy Golina maksymalną liczbę zezwoleń na 

sprzedaż napojów alkoholowych: 

a) do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo w ilości 50, 

b) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) w ilości 50, 

c) powyżej 18% alkoholu w ilości 50. 

2. Ustala się na terenie miasta i gminy Golina maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży: 

a) do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo w ilości 40, 

b) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) w ilości 40, 

c) powyżej 18% alkoholu w ilości 40. 

3. Ustala się na terenie miasta i gminy Golina maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży: 

a) do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo w ilości 10, 

b) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) w ilości 10, 

c) powyżej 18% alkoholu w ilości 10. 

 

 §2. 1. Ustala się zasady usytuowania na terenie gminy i miasta Golina miejsc 

sprzedaży i podawania napojów alkoholowych: 

1) miejsca sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy i miasta 

Golina nie mogą być usytuowane w odległości mniejszej niż 40 metrów od obiektu 

chronionego tj. w miejscu wymienionym w art. 14 ust. 1-4 ustawy o wychowaniu  

w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz w następujących miejscach: 

 a) na terenie cmentarzy,  

 b) na terenie obiektów kultu religijnego. 

 

 

 

 



2. Pomiaru odległości dokonuje się: 

 1) najkrótszą drogą wzdłuż ciągów komunikacyjnych od drzwi wejściowych miejsc 

określonych w ust.1 do drzwi wejściowych miejsc sprzedaży lub podawania napojów 

alkoholowych, 

 2) w przypadku, gdy obiekty wymienione w ust.1 są ogrodzone, pomiaru odległości 

dokonuje się najkrótszą drogą wzdłuż ciągów komunikacyjnych od bramy wejściowej na 

teren posesji tych obiektów do drzwi wejściowych miejsc sprzedaży lub podawania napojów 

alkoholowych. 

3. Najkrótsza droga dojścia, o której mowa w ust.2 oznacza dojście po terenie dopuszczonym 

do ruchu pieszego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu 

drogowym. 

 

 §3. Dopuszcza się sprzedaż, podawanie i spożywanie piwa, w tym napojów 

alkoholowych o zawartości alkoholu do 4,5% na imprezach na otwartym powietrzu oraz na 

stadionach i innych obiektach sportowych, tylko za zezwoleniem jednorazowym i tylko  

w miejscach do tego wyznaczonych.  

 

 §4. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza 

miejscem sprzedaży lub w miejscu sprzedaży wydane przed dniem wejścia niniejszej 

uchwały, obowiązują do końca okresu na jaki zostały wydane. 

 

 §5. Traci moc uchwała nr X/41/2015 Rady Miejskiej w Golinie z 8 września 2015 r.  

w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do 

spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad ich usytuowania  

i warunków sprzedaży. 

 

 §6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Goliny. 

 

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

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

 

       Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

               Wojciech Wojdyński 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


