UCHWAŁA NR XLII / 392 / 2009
RADY GMINY SZEMUD
z dnia 10 grudnia 2009 roku
w sprawie zmiany Uchwały NR V/26/2003 z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie określenia zasad
usytuowania na terenie Gminy Szemud miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz
ustalenia ilości punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z
wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży.
Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (t.j.: Dz. U. Nr 142 , poz. 1591 z 2001r. z późn. zm.) oraz na podstawie art. 12 ustawy z dnia
26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j.: Dz. U. z
2002r. Nr 147, poz. 1231 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§1
Zmienia się treść § 2 przedmiotowej uchwały, który otrzymuje następujące brzmienie:
„Ustala się ilość punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z
wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na liczbę 41”.
§2
Zmienia się treść § 2 zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży, podawania i
spożywania napojów alkoholowych, stanowiących załącznik do przedmiotowej uchwały, który
otrzymuje następujące brzmienie:
„1. Sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 4,5% oraz piwa przeznaczonych do
spożycia w miejscu sprzedaży może odbywać się w placówkach prowadzących działalność
gastronomiczną, takich jak:
1) restauracje, zajazdy i karczmy,
2) bary, z wyjątkiem barów mlecznych i turystycznych,
3) kawiarnie, cukiernie i winiarnie, z tym, że w placówkach tych napoje zawierające powyżej
18% alkoholu (z wyjątkiem koniaków i likierów) mogą być podawane do spożycia
wyłącznie w postaci drinków i koktajli.
2. W placówkach prowadzących działalność o charakterze rozrywkowym dopuszcza się sprzedaż i
podawanie napojów alkoholowych z wyłączeniem wymienionych w art. 18 ust. 3 pkt. 2 i 3 ustawy
z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.”
§3
Pozostała treść uchwały pozostaje bez zmian.
§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.

