
Uchwała Nr XI/57/2011 
   RADY GMINY W Wielopolu SKRZŃSKIM

                                               z dnia 12 września  2011 roku   

w  sprawie  ustalenia  zasad  usytuowania  na  terenie  gminy  miejsc  sprzedaży  
i  podawania napojów alkoholowych .

Na podstawie art.18 ust.2  pkt  15 i  art.  40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie 
gminnym (t.j.  Dz.U z 2001r.  Nr 142 poz.1591 z późn.zm.)  oraz art.12 ust.2 ustawy z dnia 26 
października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości  i przeciwdziałaniu alkoholizmowi / Dz.4.z 2007r. 
Nr. 70 poz.473 ze  zm./ Rada Gminy  w Wielopolu Skrzyńskim postanawia co następuje:

       § 1
Ustala się zasady usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie 
Gminy Wielopole Skrzyńskie w następujący sposób:

1. Punkty prowadzące  sprzedaż napojów alkoholowych, winny być usytuowane w odległości 
co najmniej 50 m od następujących obiektów:

     a)  szkoła, przedszkole, gimnazjum,
     b)  kościół,
     c)  cmentarz, 
     d)  budynek Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku bądź jego filii,
     e)  stadion, basen.
           licząc odleglość pomierzoną jako najkrótszą drogę dojścia od wejścia do punktu sprzedaży
           do wejścia do obiektu lub placówki wymienionej w pkt.od a/.do e/

     2.   Punkty sprzedaży i podawania napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia
           w   miejscu  sprzedaży mogą być usytuowane tylko w placówkach gastronomicznych

     3.  Punkty sprzedaży napojów alkoholowych  mogą być usytuowane w odległości
mniejszej niż 50 m od obiektów o których mowa, w ust. 1 pod warunkiem uzyskania zgody 
zarządców tych obiektów.

     § 2
Zasady usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych określonych uchwałą
obejmują wszystkie punkty sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, za wyjątkiem 
przypadków wydawania zezwoleń jednorazowych na sprzedaż napojów alkoholowych na 
podstawie art.181 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i 
przeciwdziałaniu alkoholizmowi / Dz.U z 2007 r.Nr 70, poz.473 z poźn. zm./.

        §3
1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
2. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw 

Socjalnych i Porządku Publicznego.
§4

Traci moc Uchwała Nr XXI/120/08 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 28 października 
2008 roku w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania
napojów alkoholowych.

       §5
Uchwała  wchodzi  z  życie  po upływie  14 dni  od dnia  jej  ogłoszenia  w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego

Przewodniczący Rady Gminy
         Robert Pieczonka


