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UCHWAŁA NR XXXIX/235/2018
RADY GMINY TYMBARK
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Tymbark miejsc sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875z późn.zm.) oraz art. 12 ust. 3 ustawy
z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U z
2016 r.
poz. 487 z późn.zm.)
i art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy
z dnia
20 lipca
2000 r.
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017r. poz.1523) Rada
Gminy Tymbark uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się następujące zasady usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na
terenie Gminy Tymbark.
1. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży,
wydaje się dla przedsiębiorców prowadzących punkty sprzedaży zlokalizowane
w odległości większej niż 100 m /mierzonej najkrótszą drogą dojścia od wejścia do wejścia
budynkiem, w którym znajduje się punkt sprzedaży/ od :

pomiędzy

a) obiektów sportowych
b) obiektów sakralnych, kościołów, cmentarzy
c) szkół, placówek oświatowo - wychowawczych, internatów,
d) bibliotek i innych obiektów kultury ,
2. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży
wydaje się dla przedsiębiorców prowadzących punkty sprzedaży /gastronomia/ zlokalizowane w odległości
co najmniej 100 metrów /mierzonej najkrótszą drogą dojścia od wejścia do wejścia pomiędzy budynkiem,
w którym znajduje się punkt sprzedaży / od:
a) obiektów sportowych
b) obiektów sakralnych, kościołów, cmentarzy
c) szkół i placówek oświatowo - wychowawczych, internatów
d) bibliotek i innych obiektów kultury z zastrzeżeniem określonym w ust 4 i 5.
3. Zasady usytuowania określone w pkt.2 dotyczą również ogródków piwnych zlokalizowanych
punktach sprzedaży napojów alkoholowych.

przy

4. Sprzedaż piwa może być prowadzona również w ogródku gastronomicznym - zlokalizowanym na płycie
Rynku w Tymbarku.
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5. W przypadku sprzedaży piwa w ogródku gastronomicznym, o którym mowa w ust. 4 wymagane jest,
aby odległość mierzona w linii prostej pomiędzy ogródkiem gastronomicznym, a obiektami sakralnymi
i szkoły, była nie mniejsza niż 30m.
§ 2.
Zasady usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych określone w § 1 nie dotyczą
wydawania jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Tymbark.
§ 4. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr X/52/2007 Rady Gminy Tymbark
z dnia 18.05.2007 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Tymbark miejsc sprzedaży
i podawania napojów alkoholowych .
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodnicząca Rady
Zofia Jeż

