
PROJEKT 

Uchwała Nr IV/19/19 

Rady Dzielnicy Wrzeszcz Górny 

z dnia 11 czerwca 2019 r. 

 

w sprawie wyrażenia opinii Rady Dzielnicy Wrzeszcz Górny do projektu uchwały RMG 

zmieniającą maksymalne liczby zezwoleń na sprzedaż poszczególnych rodzajów napojów 

alkoholowych, przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży jak i poza miejscem sprzedaży 

dla terenu miasta Gdańska 

 

Na podstawie §15 ust. 1 pkt 15, Statutu Dzielnicy Wrzeszcz Górny stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LII/1183/14 Rady Miasta 

Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Wrzeszcz Górny (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego 

z 30.05.2014 r., poz. 2016 z późn. zm.). 

 

Rada Dzielnicy Wrzeszcz Górny uchwala, co następuje: 

§ 1 

 

Rada Dzielnicy Wrzeszcz Górny nie wyraża zastrzeżeń/opinii do projektu uchwały Rady Miasta 

Gdańska zmieniającej uchwałę Nr LIII/1544/18 z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie określenia 

maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych 

przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży jak i poza miejscem sprzedaży dla terenu miasta 

Gdańska. 

 

§ 2 

 

Załącznikiem do niniejszej uchwały, stanowiącym jej integralną część, jest stanowisko Rady Dzielnicy 

Wrzeszcz Górny 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

         Przewodniczący 
        Rady Dzielnicy Wrzeszcz Górny 
 
 
         Maciej Kałas 



PROJEKT 

 
Załącznik  

do Uchwały Nr IV/19/19 
Rady Dzielnicy Wrzeszcz Górny 

z dnia 11 czerwca 2019 r 
 
 

Stanowisko Rady Dzielnicy Wrzeszcz Górny w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu 

uchwały RMG dotyczącej zmiany maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż poszczególnych 

rodzajów napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży jak i poza 

miejscem sprzedaży dla terenu miasta Gdańska 

 
Rada Dzielnicy Wrzeszcz Górny otrzymała z Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w 

Gdańsku informację dotyczącą aktualnej ilości zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o 

zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa, oraz na sprzedaż napojów alkoholowych  powyżej 4,5%  do 

18% zawartości alkoholu (z wyłączeniem piwa). Ze względu na fakt, że przedstawiony projekt uchwały 

RMG zmieniający uchwałę Nr LIII/1544/18 RMG z dnia 24 maja 2018 r. dotyczy terenu całego miasta 

Gdańska bez podziału na dzielnice, radni Dzielnicy Wrzeszcz Górny nie posiadają informacji o 

przewidzianych dodatkowych miejscach sprzedaży w Dzielnicy biorąc pod uwagę  m.in. oddalenie od 

placówek edukacyjnych, kulturalnych i wychowawczych, kościołów itp.,  stąd też nie mają możliwości 

oceny ich wpływu na pogorszenie poziomu bezpieczeństwa i porządku publicznego.  

Wobec powyższego radni Dzielnicy Wrzeszcz Górny nie są w stanie wydać miarodajnej opinii 

dotyczącej powyższej sprawy. Jednocześnie RDWG wnioskuje o przesyłanie odpowiedniej informacji w 

przypadku każdorazowego udzielenia wspomnianych zezwoleń w obrębie Dzielnicy.  


