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UCHWAŁA NR XLV/425/18
RADY MIASTA BOCHNIA
z dnia 24 maja 2018 roku
w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Miasta Bochnia 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 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) i art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm. )Rada Miasta
Bochnia
uchwala
co następuje:
§ 1. 1. Punkty sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza
miejscem sprzedaży nie mogą być zlokalizowane w odległości mniejszej niż 20 m od następujących obiektów:
1) szkół, o których mowa w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe ( Dz.U.
2017 poz. 59 z późn. zm.);
2) przedszkoli, domów dziecka i innych placówek oświatowo – wychowawczych;
3) obiektów kultu religijnego ( kościoły, cmentarze );
4) szpitali;
5) dworców kolejowych i autobusowych.
2. Odległości, o których mowa w ust. 1 mierzone są według rzeczywistej drogi dojścia od drzwi
wejściowych do obiektów określonych w ust. 1 do drzwi wejściowych punktów sprzedaży i podawania
napojów alkoholowych, przy uwzględnieniu chodników i przejść dla pieszych.
§ 2. Sprzedaż napojów alkoholowych w ogródku gastronomicznym może być prowadzona wyłącznie:
1) w ogródkach kawiarnianych usytuowanych na płycie Rynku oraz na placu przy jego wschodniej pierzei;
2) w ogródkach gastronomicznych zlokalizowanych bezpośrednio obok lokalu gastronomicznego, w którym
jest już prowadzona sprzedaż napojów alkoholowych;
3) w ogródkach gastronomicznych nieprzylegających bezpośrednio do lokalu gastronomicznego, o jakim
mowa w punkcie 2, po uzyskaniu dodatkowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.
§ 3. Traci moc uchwała Nr III/27/06 Rady Miejskiej w Bochni z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie
określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Miasta Bochnia miejsc sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych zmieniona uchwałami Nr XVII/179/08 Rady Miejskiej w Bochni z dnia 27 lutego 2008 r. i Nr
XLIII/452/14 Rady Miasta Bochnia z dnia 23 czerwca 2014 r.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bochnia.
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miasta Bochnia
Jan Balicki

