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UCHWAŁA NR XLVII/234/2018
RADY GMINY POLANKA WIELKA
z dnia 29 maja 2018 roku
w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Polanka Wielka miejsc sprzedaży i podawania
napojów alkoholowych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, w związku z art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca
1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017, poz. 1875 z poźn. zm.) oraz na podstawie
art. 12 ust. 3, ust. 7 i art. 14 ust. 6 Ustawy z dnia 26 października 1996 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 487 z późn. zm.), uwzględniając
postanowienia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii” w Gminie Polanka Wielka
Rada Gminy Polanka Wielka
uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydaje się dla przedsiębiorców prowadzących
punkty sprzedaży zlokalizowane w odległości większej niż 30 m od:
a) szkół, placówek oświatowo – wychowawczych i obiektów sportowych,
b) kościołów i ośrodków duszpasterskich,
c) ogrodzonych placów zabaw,
- zwanych dalej „obiektami chronionymi”.
2. Odległości, o których mowa w § 1 mierzone są najkrótszą drogą dojścia, licząc od drzwi wejściowych
punktu sprzedaży do drzwi wejściowych obiektów chronionych.
3. W przypadku imprez organizowanych na wolnym powietrzu odległości mierzone są najkrótszą drogą
dojścia od drzwi wejściowych obiektów chronionych do miejsca usytuowania punktu sprzedaży napojów
alkoholowych.
§ 2. Nie wydaje się zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na obiektach sportowych i rekreacyjnych,
z wyjątkiem zezwoleń jednorazowych, o których mowa w art. 181 ust.1 i 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – z okazji obchodów lokalnych świąt, rocznic i festynów z udziałem
mieszkańców Gminy.
§ 3. 1. Sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży może być
prowadzona w tzw. ogródkach piwnych na zewnątrz punktów sprzedaży tych napojów, po uzyskaniu prawem
przewidzianych pozwoleń i opinii, z zachowaniem zasad określonych w § 1 uchwały, w ramach posiadanego
zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.
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2. Ogródek piwny stanowi estetyczne
ogrodzony teren ze stolikami i miejscami do siedzenia,
zabezpieczony przed bezpośrednim wyjściem na drogę publiczną, po której odbywa się ruch kołowy.
§ 4. Traci moc uchwała Nr XV/17/04 Rady Gminy w Polance Wielkiej z dnia 30 lipca 2004 roku w sprawie
ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Polanka Wielka miejsc sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych
§ 5. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Polanka Wielka
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Daniel Gałgan

