
Uchwała Nr XXXII/537/97 

RADY MIASTA GDYNI 

z dnia 26 marca 1997 roku 
 

 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu profilaktyki i rozwiązywania proble-

mów alkoholowych na 1997 rok 

 
 Działając na podstawie art. 18 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym 

(tekst jednolity: Dz. U. Nr 13/96, poz. 74; zmiany: Dz. U. Nr 58/96, poz. 261; Dz. U. Nr 89/96, poz. 401; Dz. U. 

Nr 106/96, poz. 496; Dz. U. Nr 132/96, poz. 622) oraz art. 4 ust. 2, art. 12 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 6 Ustawy z dnia 

26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230 z 

1984 r. Nr 34 poz. 184, 1987 r. Nr 33 poz. 180, z 1989 r. poz. 192, 1990 r. nr 34, poz. 198 i Nr 73, poz. 431, z 

1991 r. Nr 73, poz. 321 i Nr 94, poz. 419 oraz z 1993 r. Nr 40, poz. 184, z 1996 Nr 127 poz. 593), Rada Miasta 

Gdyni uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1 

 

 

Wprowadza się Gminny Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, 

stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

 

Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Miasta do wykonania wszystkich przewidzianych pra-

wem czynności dla realizacji niniejszej uchwały. 

 

§ 3 

 

1. Uchyla się uchwałę Nr LX/524/93 Rady Miasta Gdyni z 30 czerwca 1993 roku w sprawie 

określenia zasad usytuowania na terenie miasta Gdyni miejsc sprzedaży napojów alkoho-

lowych oraz ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 

alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży 

(Monitor RM 18/93). 

2. Uchyla się uchwałę Nr LXII/568/93 Rady Miasta Gdyni z 22 września 1993 roku w spra-

wie przyjęcia Gdyńskiego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi (Monitor RM 24/93, 

zm. 32/93). 

 

§ 4 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Monitorze Rady Miasta 

Gdyni. 

 

Przewodniczący Rady Miasta Gdyni 

Wojciech Szczurek   
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IV. ILOŚĆ MIEJSC SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH, ZASADY USY-
TUOWANIA MIEJSC SPRZEDAŻY ORAZ WARUNKI SPRZEDAŻY TYCH NAPO-
JÓW. 
 

 

1. Ustala się liczbę punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % (z wyjątkiem 

piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na 500 punktów. 

2. Na terenie Gminy Gdynia wprowadza się zakaz sprzedaży, podawania i spożywania napo-

jów alkoholowych: 

a) na terenie szkół oraz innych zakładów i placówek oświatowych, wychowawczych, opie-

kuńczych i domów studenckich, 

b) na terenie zakładów pracy oraz miejsc zbiorowego żywienia pracowników, 

c) w miejscach i czasie masowych zgromadzeń, 

d) w środkach i obiektach komunikacji krajowej, 

e) na terenie zakładów opieki zdrowotnej i opieki społecznej, 

f) na terenie obiektów sportowych w czasie masowych imprez sportowych, 

g) na parkingach, 

h) na kąpieliskach, 

i) na terenie targowisk, 

j) w środkach i obiektach komunikacji miejskiej, 

k) w barach mlecznych, 

l) na terenach rekreacyjnych przeznaczonych dla dzieci i młodzieży. 

3. Ustala się, że sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem 

sprzedaży może być prowadzona w detalicznych punktach handlowych posiadających salę 

sprzedażną. 

4. Ustala się, że sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do sprzedaży w miejscu 

sprzedaży może być prowadzona w lokalach gastronomicznych posiadających toalety, przy 

czym w sezonowych punktach gastronomicznych pod warunkiem zapewnienia konsumen-

tom możliwości korzystania z toalet na miejscu lub położonych nie dalej niż 50 m od miej-

sca spożywania alkoholu. 

5. Ustala się, że sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych można prowadzić przy hurtow-

niach tych napojów, jeśli zostanie wyodrębniony niezależny punkt sprzedaży detalicznej. 

6. Ustala się, że sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych w lokalu gastronomicznym lub 

podawania napojów alkoholowych w placówce handlowej można prowadzić, jeśli punkty 

te posiadają wyodrębnione miejsca do prowadzenia niezależnie obu form sprzedaży. 

7. Zezwolenia ważne w dniu podjęcia uchwały, zachowują ważność do dnia oznaczonego w 

zezwoleniu. 


