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UCHWAŁA NR XLVII-480-18
RADY MIEJSKIEJ W ANDRYCHOWIE
z dnia 24 maja 2018 roku
w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Andrychów miejsc sprzedaży i podawania
napojów alkoholowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2017 r.,
poz.1875 z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2016 r., poz. 487 z późn. zm.) Rada Miejska w Andrychowie
uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Usytuowanie punktu sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży, za
wyjątkiem napojów o zawartości alkoholu do 4,5% oraz piwa nie może znajdować się bliżej niż 50 m od
następujących obiektów chronionych:
a) szkoły, przedszkola i żłobki,
b) kościoły, cmentarze,
c) punkty rehabilitacji osób uzależnionych,
d) szpitale,
e) dziecięce i młodzieżowe kluby osiedlowe o działalności wychowawczej i dydaktycznej.
2. Usytuowanie punktu sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości alkoholu do 4,5% oraz piwa oraz
o zawartości alkoholu od 4,5% do 18% (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży,
nie może znajdować się bliżej niż 30 m, a punktu sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości alkoholu
powyżej 18%, przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, nie może znajdować się bliżej niż 100 m od
następujących obiektów chronionych:
a) szkoły, przedszkola i żłobki,
b) kościoły, cmentarze,
c) punkty rehabilitacji osób uzależnionych,
d) szpitale,
e) dziecięce i młodzieżowe kluby osiedlowe o działalności wychowawczej i dydaktycznej.
3. Odległość, o której mowa w ust.1 i 2 mierzona będzie najkrótszą drogą dojścia na poziomie gruntu od
wejścia do punktu sprzedaży do wejścia do obiektu określonego w ust.1 i 2.
§ 2. Dopuszcza się możliwość sprzedaży i podawania napojów alkoholowych w ogrodzonych ogródkach
gastronomicznych, stanowiących integralną część tego lokalu.
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§ 3. Odstępuje się od wymogów odległościowych, określonych w § 1 ust.1 po udokumentowaniu przez
przedsiębiorcę zapewnienia systemu ochrony placówki i po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Spraw
Organizacyjno-Regulaminowych Rady Miejskiej w Andrychowie w odniesieniu do placówek posiadających
w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, wydane dla
przedsiębiorców kontynuujących działalność gospodarczą, jeżeli w okresie ważności zezwoleń odnoszących
się do tych placówek powstały obiekty chronione, o których mowa w § 1 ust.1.
§ 4. Postanowienia, o których mowa w §1, nie mają zastosowania przy wydawaniu jednorazowych
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
§ 5. Zezwolenia wydane przed wejściem w życie niniejszej uchwały zachowują swoją ważność do daty
w nich oznaczonej.
§ 6. Traci moc uchwała Nr VIII-55-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 kwietnia 2011 r.
w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Andrychów miejsc sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych.
§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Andrychowa.
§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Roman Babski

