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UCHWAŁA NR V/36/2011 
RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE 

z dnia 15 marca 2011 roku 

 
 
w sprawie zmiany uchwały określającej zasady usytuowania na terenie miasta Lipna 
miejsc sprzedaŜy napojów alkoholowych i warunków ich sprzedaŜy, ustalenia liczby 
punktów sprzedaŜy i podawania napojów alkoholowych powyŜej 4,5% alkoholu                        
(z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spoŜycia poza miejscem jak i w miejscu 
sprzedaŜy tych napojów. 
 

 
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 10 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591, z 2002 Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 
1203, z 2005 Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 Nr 48, 
poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 Nr 52, poz. 
420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, 146, Nr 106, poz. 675), art. 12 ust. 1 i 2 
ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U z 
2007r. Nr 70, poz. 473, Nr 115, poz. 793, Nr 176, poz. 1238, z 2008r. Nr 227, poz. 1505, z 2009r. Nr 18, poz. 97, 
Nr 144, poz. 1175, z 2010r. Nr 47, poz. 278, Nr 127, poz. 857 

 
uchwala się, co następuje : 

 
 

 
§ 1. W załączniku nr 1 do uchwały Nr IV/32/03 Rady Miasta w Lipnie z dnia 7 marca 

2003r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie miasta Lipna miejsc sprzedaŜy 
napojów alkoholowych i warunków ich sprzedaŜy, ustalenia liczby punktów sprzedaŜy i 
podawania napojów alkoholowych powyŜej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), 
przeznaczonych do spoŜycia poza miejscem jak i w miejscu sprzedaŜy tych napojów: 
 
1) w części I: punkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:  
 ”a) za najbliŜszą okolicę punktu sprzedaŜy napojów alkoholowych uwaŜa się obszar do 30 
mb od punktu sprzedaŜy do wejścia na teren obiektu wymienionego w punkcie 1, mierzony po 
najkrótszej drodze dojścia do punktu sprzedaŜy”. 
 
2) w części I punkt 2 ulega wykreśleniu:  
 
3) w części II w punkcie 6 ulegają wykreśleniu tiret drugi, czwarty i szósty. 
 
4) w części II punkt 7 otrzymuje brzmienie: 
„Zezwolenie na sprzedaŜ napojów alkoholowych przeznaczonych do spoŜycia na miejscu 
sprzedaŜy (gastronomia) wydaje się na okres nie krótszy niŜ 4 lata z uwzględnieniem 
następujących zasad: 

1. waŜność zezwolenia kończyć się musi z dniem 31 grudnia roku kalendarzowego” 
 
5) w części II punkt 7 ulega wykreśleniu punkt 4. 
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§ 2. W załączniku nr 2 do uchwały Nr IV/32/03 Rady Miasta w Lipnie z dnia 07 
marca 2003r.  
w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie miasta Lipna miejsc sprzedaŜy napojów 
alkoholowych i warunków ich sprzedaŜy, ustalenia liczby punktów sprzedaŜy i podawania 
napojów alkoholowych powyŜej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do 
spoŜycia poza miejscem jak i w miejscu sprzedaŜy tych napojów: 
 

1) Ustala się liczbę punktów sprzedaŜy i podawania napojów alkoholowych: 
a) przeznaczonych do spoŜycia w miejscy sprzedaŜy: 

- zawierających od 4,5%do 18% alkoholu – w ilości 10 punktów 
- zawierających powyŜej 18% alkoholu – w ilości 10 punktów. 

 
 

§ 3. Wykonanie uchwały zlecić Burmistrzowi Miasta Lipna. 
 
 

§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku 
urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 
Przewodnicząca Rady 

Maria Turska 
 


