
 

 

UCHWAŁA NR XVII/200/12 

RADY MIEJSKIEJ W SŁOMNIKACH 

z dnia 21 czerwca 2012 r. 

w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Słomniki 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 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu 

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 ze zm.), Rada Miejska 

w Słomnikach uchwala, co następuje:  

§ 1. Usytuowanie punktu sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem 

sprzedaży jak i przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży nie może znajdować się w odległości 

mniejszej niż 100 metrów od szkół, przedszkoli, kościołów i kaplic.  

§ 2. Odległość, o której mowa w §1 mierzona będzie najkrótszą możliwą drogą dojścia od najbliższego 

wejścia do budynków o których mowa w §1 do najbliższego wejścia do budynku punktu sprzedaży lub 

podawania napojów alkoholowych, z zachowaniem przepisów Kodeksu drogowego.  

§ 3. Spełnienia wymogów określonych w §1 nie wymaga się od przedsiębiorców i jednostek Ochotniczych 

Straży Pożarnych, którzy wnioskują o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 

na podstawie art.18
1 
ust. 1 i 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.  

§ 4. Traci moc uchwała nr XXXVI(193)01 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 31 sierpnia 2001r. 

zmieniana uchwałą nr XLV(273)02 z dnia 7 października 2002r.  

§ 5. Zezwolenia wydane przed wejściem w życie niniejszej uchwały zachowują swoją ważność do daty 

w nich oznaczonej.  

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Słomniki.  

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Małopolskiego.  

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Słomnikach  

Piotr Wasik 
 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 19 lipca 2012 r.

Poz. 3517
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