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UCHWAŁA NR XXXV/360/2018
RADY GMINY BRZEŹNICA
z dnia 7 czerwca 2018 roku
w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 5, 6 i 7 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 GMINY BRZEŹNICA uchwala, co następuje:
§ 1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) wejściu do obiektu chronionego, należy przez to rozumieć:
a) dla obiektów posadowionych na posesjach nieogrodzonych ogólnodostępne wejście wskazane przez
zarządzającego obiektem (brama, drzwi),
b) dla obiektów posadowionych na posesjach ogrodzonych ogólnodostępne wejście w ogrodzeniu trwałym
wskazane przez zarządzającego obiektem (brama, bramka),
2) najkrótszej drodze dojścia do obiektu lub miejsca chronionego drogę uwzględniającą przepisy o ruchu
drogowym gwarantujące bezpieczeństwo publiczne.
§ 2.
1. Miejsca sprzedaży i podawania napojów alkoholowych muszą być lokalizowane tak, aby w najbliższej
okolicy punktu sprzedaży napojów alkoholowych oraz w strefie 50 m od niej nie znajdowały się:
a) miejsca chronione:
- cmentarze;
- parkingi wokół obiektów i miejsc chronionych; (poprzez parkingi rozumie się miejsca utwardzone
przeznaczone do postoju pojazdów),
b) obiekty chronione:
- placówki oświatowe;
- obiekty kultu religijnego;
- Urząd Gminy Brzeźnica;
- niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej;
2. Odległość ta mierzona jest po drodze dojścia do obiektu lub miejsca chronionego w rozumieniu przepisu
§1 pkt 2 niniejszej uchwały.
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§ 3. Traci moc Uchwała Nr IX/59/2011 Rady Gminy Brzeźnica z nia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie
ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz liczny punktów
sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjatkiem piwa) przeznaczonych do spożycia
w miejscu i poza miejscem sprzedaży.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Kozioł

