
UCHWAŁA NR XLIV/287/2018
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM

z dnia 28 sierpnia 2018 r.

w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad 
usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Miejskiej Nowe 

Miasto Lubawskie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 
z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 12 ust. 1 i 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 ze zm.) Rada Miejska Nowe 
Miasto Lubawskie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się na terenie Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie maksymalną liczbę zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży w ilości 90 zezwoleń, w tym: 

1) do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo - 50 zezwoleń;

2) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu ( z wyjątkiem piwa) - 20 zezwoleń;

3) powyżej 18% zawartości alkoholu - 20 zezwoleń.

§ 2. Ustala się na terenie Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie maksymalną liczbę zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w ilości 140 zezwoleń, 
w tym:

1) do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo - 60 zezwoleń;

2) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu ( z wyjątkiem piwa) - 40 zezwoleń;

3) powyżej 18% zawartości alkoholu - 40 zezwoleń.

§ 3. 1. Określa się ogólnie obowiązujące zasady usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na 
terenie Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie stanowiąc, że punkty sprzedaży napojów alkoholowych do 
spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży nie mogą być usytuowane w odległości mniejszej niż 
50 metrów od obiektów chronionych.

2. Ustala się następujące obiekty chronione:

1) szkoły, przedszkola i żłobki;

2) obiekty kultu religijnego;

3) cmentarze.

3. Pomiaru odległości dokouje się:

1) najkrótszą drogą mierzoną wzdłuż ciągów komunikacyjnych dla ruchu pieszych, od najbliższego 
ogólnodostępnego wejścia/wyjścia do obiektu wymienionego w ust. 2, do najbliższego ogólnodostępnego 
wejścia/wyjścia do miejsca sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3;

2) w przypadku, gdy obiekt chroniony jest ogrodzony, pomiaru odległości dokonuje się najkrótszą drogą 
mierzoną wzdłuż ciągu komunikacyjnego dla ruchu pieszych od najbliższej ogólnodostępnej bramy 
wejściowej/wyjściowej na teren posesji obiektu chronionego do najbliższego ogólnodostępnego 
wejścia/wyjścia do miejsca sprzedaży i podawania napojów alkoholowych;

3) w przypadku, gdy miejsce podawania napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu 
sprzedaży jest usytuowane na zewnątrz budynku (np. ogródek gastronmiczny), pomiaru odległości 
dokonuje się stosując zasady określone w pkt 1 i pkt 2, biorąc pod uwagę najbardziej wysunięty w kierunku 
obiektu chronionego punkt graniczny miejsca podawania napojów alkoholowych usytuowanego na 
zewnątrz budynku;
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4) przez ciąg komunikacyjny należy rozumieć dystans, jaki trzeba pokonać zgodnie z zasadami określonymi 
w pkt 1 - 3, bez napotykania naturalnych bądź sztucznych przeszkód i bez narażania się na naruszenie 
przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym.

§ 4. Dopuszcza się możliwość prowadzenia bezpośrednio przy punktach sprzedaży i podawania napojów 
alkoholowych ogródków gastronomicznych ze sprzedażą i podawaniem napojów alkoholowych zawierających 
do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa przez przedsiębiorców posiadających zezwolenie na sprzedaż napojów 
alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, z zastrzeżeniem § 3 niniejszej uchwały.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXX/169/2001 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 
16 sierpnia 2001 roku w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz określenia 
zasad i warunków ich sprzedaży na terenie miasta Nowego Miasta Lubawskiego ( Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. 
z dnia 26 października 2001 r. Nr 91, poz. 1343) oraz uchwała Nr V/33/2003 Rady Miejskiej w Nowym 
Mieście Lubawskim z dnia 5 lutego 2003 roku w sprawie usytuowania na terenie miasta miejsc sprzedaży 
i podawania napojów alkoholowych ( Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 27, poz. 415).

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Miasta Lubawskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Marcin Deja
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