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UCHWAŁA NR XXXII/254/2018
RADY GMINY IGOŁOMIA-WAWRZEŃCZYCE
z dnia 20 czerwca 2018 roku
w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce, miejsc sprzedaży i podawania
napojów alkoholowych.
Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1875, z późn.zm.) oraz art. 12 ust. 3, 5 i 7 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487, z późn.zm.) , po zasięgnięciu opinii
sołectw gminy Igołomia-Wawrzeńczyce: Wawrzeńczyce I, Wawrzeńczyce II, Złotniki, Igołomia,
Dobranowice, Stręgoborzyce, Tropiszów, Wygnanów, Żydów, Zofipole, Pobiednik Wielki, Pobiednik Mały,
Rudno Górne, Odwiśle, Koźlica; uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Określa się ogólnie obowiązujące zasady usytuowania miejsc sprzedaży napojówalkoholowych na
terenie Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce stanowiąc, że punkty sprzedaży napojów alkoholowych
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (detal), za wyjątkiem napojów o zawartości alkoholu do
4,5% oraz piwa, nie mogą być zlokalizowane w odległości mniejszej niż 50 m od następujących obiektów
chronionych:
- szkoły
- przedszkola
- kościoły
- urząd Gminy
2. Odległość 50 metrów mierzona będzie najkrótszą drogą dojścia od wejścia do punktu sprzedaży do
wejścia na teren obiektu chronionego.
§ 2. 1. Przez pojęcie „wejście do obiektu chronionego” rozumie się:
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. Przez pojęcie „najkrótsza droga dojścia do obiektu chronionego” rozumie się – drogę uwzględniająca
przepisy o ruchu drogowym gwarantujące bezpieczeństwo publiczne (ochrona życia i zdrowia).
§ 3. Nie wydaje się zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na obiektach sportowych i rekreacyjnych,
z wyjątkiem zezwoleń jednorazowych, o których mowa w art. 181 ust. 1 i 2 ustawy o wychowaniu trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – z okazji obchodów lokalnych świąt, rocznic i festynów z udziałem
mieszkańców Gminy.
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§ 4. Traci moc uchwała Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce Nr II/11/2010 z dnia 9 grudnia 2010r.
w sprawie: zmiany uchwały Nr XXI/193/2004 z dnia 13.10.2004r. w sprawie określenia zasad usytuowania na
terenie gminy Igołomia-Wawrzeńczyce miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Stefan Nawrot

