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UCHWAŁA NR XXXVII/319/2018
RADY GMINY WIEPRZ
z dnia 30 maja 2018 roku
w sprawie: ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Wieprz miejsc sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych.
Działając na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2018r. poz. 994) oraz art. 12 ust. 3 i 5 ustawy z dnia
26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U.
z 2016r. poz. 487 z późn. zm.), po uzyskaniu opinii jednostek pomocniczych Gminy i uzgodnieniu z Gminną
Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wieprzu
Rada Gminy Wieprz uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się następujące zasady usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych:
1) punkt sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia
w miejscu sprzedaży na terenie gminy Wieprz nie może być usytuowany bliżej niż 100 m od obiektów
chronionych.
2) punkt sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie
gminy Wieprz nie może być usytuowany bliżej niż 50 m od obiektów chronionych.
2. Przez obiekty chronione rozumie się:
1) placówki oświatowo-wychowawcze
2) placówki opiekuńcze,
3) kościoły,
4) ośrodki miejsc kultu religijnego.
§ 2. Odległości, o których mowa w §1, mierzone będą w linii prostej od głównych drzwi wejściowych
punktu sprzedaży lub podawania napojów alkoholowych
do wejścia do obiektu chronionego.
§ 3. Dopuszcza się możliwość podawania i spożywania napojów alkoholowych
w ogródkach przy lokalach gastronomicznych, pod warunkiem, że ogródek znajduje się na tej samej
nieruchomości, na której znajduje się lokal lub na nieruchomości bezpośrednio do niej przylegającej.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wieprz.
§ 5. Traci moc Uchwała nr XXXII/191/2001 Rady Gminy Wieprz z dnia 10 grudnia 2001r. w sprawie:
zasad usytuowania na terenie gminy Wieprz miejsc sprzedaży napojów alkoholowych.
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Wieprz
mgr Bartłomiej Westwalewicz

