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UCHWAŁA NR XXXVII/326/2018
RADY GMINY BUDZÓW
z dnia 19 czerwca 2018 roku
w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Budzów, miejsc sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych.
Na podstawie art12 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 ze zm.) 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 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1875 ze zm.)
uchwala się,
co następuje:
§ 1. 1. Określa się ogólnie obowiązujące zasady usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na
terenie Gminy Budzów stanowiąc, że punkty sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia
poza miejscem sprzedaży (detal) oraz w miejscu sprzedaży (gastronomia) nie mogą być zlokalizowane
w odległości nie mniejszej niż 50 m od następujących obiektów chronionych: przedszkoli, szkół
podstawowych, ogrodzonych placów szkolnych i boisk, obiektów kultu religijnego (kościoły, cmentarze),
obiektów sportowych.
2. Odległość 50 metrów mierzona będzie najkrótszą drogą dojścia od wejścia do punktu sprzedaży do
wejścia na teren obiektu chronionego.
§ 2. Użyte w uchwale określenia oznaczają:
1) „wejście do obiektu chronionego”
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) „najkrótsza droga dojścia do obiektu chronionego oznacza dojście po terenie dopuszczonym do ruchu
pieszego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20.06.2017 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.z 2017r.,
poz.1260 ze zm.)
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Budzów.
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Przewodnicząca Rady Gminy
mgr Krystyna Szczepaniak

