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Poz. 4347
UCHWAŁA NR XXXIII/309/2018
RADY GMINY JORDANÓW
z dnia 30 maja 2018 roku

w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Jordanów miejsc sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych
Na podstawie art. 12 ust.3 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.2016.487t.j) w związku z art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1,
art. 41 ust. 1, oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2017.1875 t.j.) – po
zaciągnięciu opinii jednostek pomocniczych gminy, Rada Gminy Jordanów uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się zasady usytuowania na terenie gminy Jordanów miejsc sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych
1. Punkty sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży nie mogą
być zlokalizowane w odległości mniejszej niż 100 m od następujących obiektów:
a) Przedszkoli i szkół działających na podstawie ustawy o systemie oświaty
b) Ogrodzonych placów zabaw dla dzieci
c) Kościołów, w których co najmniej raz w tygodniu odbywają się nabożeństwa lub inne obrzędy religijne
d) Filii Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Promocji w Jordanowie
2. Odległość 100 m. liczona jest najkrótszą drogą dojścia od wejścia punktu sprzedaży alkoholu do wejścia
na teren obiektu chronionego określonego w §1 ust. 1
§ 2. Zasady określone w §1 dotyczą wyłącznie lokali gastronomicznych prowadzących sprzedaż napojów
alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży. Dla sklepów prowadzących sprzedaż
napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży zasady określone w § 1
nie obowiązują.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jordanów
§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXX/210/2005 Rady Gminy w Jordanowi z dnia 29 listopada 2005r. w sprawie
zasad usytuowania na terenie Gminy w Jordanowie miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Jordanów
Adam Kawula

