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Poz. 3968
UCHWAŁA NR XLVIII.356.2018
RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU
z dnia 25 maja 2018 roku

w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Krynicy-Zdroju miejsc sprzedaży i podawania
napojów alkoholowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
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 (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.) Rada
Miejska w Krynicy-Zdroju uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się na terenie Gminy Krynicy-Zdroju następujące zasady usytuowania miejsc sprzedaży
i podawania napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia:
1) Poza miejscem sprzedaży, w odległości nie mniejszej niż 50 m od szkół i placówek oświatowowychowawczych. Sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży
może być prowadzona tylko w sklepach branżowych z napojami alkoholowymi oraz wydzielonych
stoiskach w samoobsługowych placówkach handlowych i innych placówkach handlowych, w których
sprzedawca prowadzi bezpośrednią sprzedaż napojów alkoholowych.
2) W miejscu sprzedaży, w odległości nie mniejszej niż 100 m od szkół i placówek oświatowowychowawczych oraz obiektów sakralnych. Sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia
w miejscu sprzedaży może być prowadzona tylko w placówkach gastronomicznych.
§ 2. Odległości, o której mowa w § 1 liczona jest jako droga dostępu od wejścia budynku placówki
oświatowo-wychowawczej, szkoły czy obiektu sakralnego do wejścia budynku, w którym prowadzona ma być
sprzedaż napojów alkoholowych
§ 3. Traci moc Uchwała Nr IV /39/02 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2002 r.
w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc
sprzedaży
i podawania tych napojów.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krynicy-Zdroju.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju
Małgorzata Półchłopek

