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Rady Gminy Wieczfnia Koscielna
z dnia .........................•• 2018 r.

w sprawie zasad usytuowania na tereoie gminy Wieczfllia Kosciellla miejsc sprzedaZy
i podawania oapojow alkobolowycb
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt IS, artAO ust.l ustawy z doia 8 marca 1990 r. 0 sarno "dzie
gminnym ( Dz, U, Z 2017 r., pOZ, 1875 ze zm.) oraz art. 12 ust,3 ustawy z dni. 26 paZdziemika 982 r.
o wychowaniu w trzeiwosci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r., pozA87 ze zn.), po
zasi"gni~ciu opinii jednostek pomocniczych gmll1y Wieczfnia Koscielna. Rada Gminy Wi zfnia
KOScielna uchwala. co nast<;puje:
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§ 1.

Miejsca sprzedazy i podawania napoj6w alkonolowycn przeznaczonych do spozycia w miejscu lib
poza miejscem sprzedaZy mog~ bye usytllowane w odleglosci nie blit.ej niz 50 m od gran icy
obiekt6w:
I) szkoly:

2) plac6wki oswiatowo - wychowawcze i opiekutlcze;
3) obick!u kllltll religijnego,
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Odleglosc. 0 kt6rej mowa w § I jest mierzona od sci any budynku, w kt6rym znajduje
lokaL gdzie prowadzona jest sprzedaz alkoholu, do sciany budynku lub obiektu wymienrnego
w § I.
Odleglosc mierzonajest ci~gami komunikacyjnymi, przeznaczonymi dla rucnu pieszych
b<;dqcymi najkr6ts~ drogq dojscia do budynku lub obiektu wymienionego w § I.
§ 3.

Zezwala sil' na dals~ dzialalnosc dotycnczasowych punkt6w sprzedazy napoj6w alkoholowych,
nawet w przypadku odst<;pstw od zasady odlegloSciowej ustalonej w § 1,
.

§ 4,
Traci moc L:cnwala Nr XIXI97/93 Rady Gminy w Wieczfili KOScielnej z dnia 28 lipca 1993 rok w
sprawie okreslenia zasad uSy1uOwania na terenie gminy Wieczfnia Koscielna miejsc sprzedaty
napoj6walkoholowych.

§ 5,
Wykonanie uchwaly powierza si" W6jtowi Gminy Wieczfnia Koscielna,

§ 6,
Ucnwala wcnodzi w tycie po uplywie 14 dni od dllia ogloszenia w Dzicnniku Urzydowym
Wojew6dztwa Mazowieckiego,
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do projektu uchwaly w spraw ie z.asad usyltlov.ania na terenie gminy Wieczfnia Koscielna miejsc!
.
sprzedazy i podawania napojo" alkoholowych.
I

W dniu 9 marca 2018 r. weszla w zyeie ustawa nowelizuj!!ca ustaw~ 0 wyehowaniu w trzeJwosci
i przeciwdzialaniu alkoholizmowi, kt6ra naklada na rady gmin obowi,!zck uchwalcnia uc~waly
dotyczqcej zasad usytuowania na t.erenie gminy \Vieczfnia Koscielna miejsc.sprzedaiy i podtania
napoJowalkoholowyeh. Rada Gmmy przed podJl'elem uehwaly zaslliga OP!l1I1 Jcdnostkl pomocrlczcJ
gmmy.
,
Dotychczasowe uchwaly fad gmill podjl(te na podstawie art. I 2 ust.2 ustaw), 0 wyehowaniu w trze<1wosei
i przeciwdzialaniu alkoholizmowi. w brzmieniu sprzed 9 marca 2018 f. zaehowuj'l moe nie dlu4ej niz
przez okres 6 miesiycy od wejscia w ;;ycie nowelizacji. Uehwala powinna zostac podji(ta do fnia 9
I
wrzesnia 2018 r.
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