UCHWAŁA NR LVII/323/18
RADY MIASTA SEJNY
z dnia 30 sierpnia 2018 r.
w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad
usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Sejny
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
2018 poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 1, art. 12, art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 26 października
1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r.
poz. 487, Dz. U. z 2015 r. poz. 1893, Dz. U. z 2017 r. poz. 2439, 2245, Dz. U. z 2018 r. poz. 310, poz. 650),
Rada Miasta Sejny uchwala:
§ 1. Ustala się na terenie miasta Sejny maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
zawierających do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwo:
1) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży - 10
2) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży - 26
§ 2. Ustala się na terenie miasta Sejny maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
zawierających powyżej 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa):
1) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży - 5
2) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży - 22
§ 3. Ustala się na terenie miasta Sejny maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
zawierających powyżej 18 % zawartości alkoholu:
1) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży - 5
2) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży - 21
§ 4. Ustala się na terenie miasta Sejny następujące zasady usytuowania miejsc sprzedaży i podawania
napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży:
1) miejsce sprzedaży i podawania napojów alkoholowych nie może być usytuowane w odległości mniejszej
niż 50 m od:
a) budynków żłobków, przedszkoli, szkół (w rozumieniu ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (Dz.U. z 2018, poz. 1457),
b) placówek oświatowo – wychowawczych,
c) budynków i obiektów kultu religijnego z wyłączeniem krzyży i kapliczek,
d) zakładów opieki zdrowotnej.
2) pomiaru odległości, o której mowa w pkt. 1, dokonuje się najkrótszą drogą wzdłuż ciągów
komunikacyjnych od drzwi wejściowych/wyjściowych miejsc sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych, przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży,
3) jeżeli drzwi wejściowe/wyjściowe punktu sprzedaży lub obiektu chronionego znajdują się wewnątrz
budynku, odległość ta mierzona jest wzdłuż osi najkrótszego ciągu komunikacyjnego od/do najbliższych
ogólnodostępnych drzwi wejściowych/wyjściowych budynku, wiodących do punktu lub obiektu
chronionego,
4) przez ciąg komunikacyjny rozumie się najkrótszą odległość, jaką musi pokonać pieszy od wejścia/wyjścia
z punku sprzedaży do najbliższego wejścia/wyjścia na teren obiektu chronionego a gdy obiekt jest
ogrodzony do najbliższego wejścia/wyjścia na teren obiektu chronionego, bez napotkanych przeszkód
i narażania się na naruszenia prawa,
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5) najkrótsza droga, o której mowa w pkt 2, oznacza dojście po terenie dopuszczonym do ruchu pieszego,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku, Prawo o ruchu drogowym.
§ 5. Jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych może zostać wydane dla miejsc
publicznych na terenie miasta Sejny zlokalizowanych na:
1) placach/parkach w centrum miasta Sejny,
2) Placu Dominikańskim,
3) stadionie miejskim.
§ 6. Tracą moc:
1) uchwała Nr II/15/02 Rady Miasta Sejny z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie w sprawie ustalenia dla terenu
Miasta Sejny liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem
piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży.
2) uchwała Nr XXXI/168/13 Rady Miasta Sejny z dnia 30 października 2013 roku w sprawie zakazu
sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych w miejscach wskazanych, nie wymienionych
w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
3) uchwała Nr II/16/02 Rady Miasta Sejny z dnia 13 grudnia 2002 roku w sprawie w sprawie ustalenia zasad
usytuowania na terenie miasta Sejny miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sejny.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Zdzisław Rzepiejewski
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