
UCHWAŁA NR VII/60/15
RADY GMINY GNOJNIK

z dnia 16 czerwca 2015 r.

w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Gnojnik miejsc sprzedaży i podawania
napojów alkoholowych.

Na podstawie art.18 us.2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) i art.12 ust.2 ustawy z dnia 26 października 1982 o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2012 poz. 1356 ze zmianami), Rada Gminy w Gnojniku 
uchwala, co następuje:

§ 1. Miejsca sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych nie mogą być usytuowane na terenach 
i obiektach objętych ustawowym zakazem ich sprzedaży i podawania.

§ 2. 1. Punkty sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych nie mogą być usytuowane bliżej niż:

- 50 m – dla placówek detalicznych ( z wyjątkiem placówek zlokalizowanych w:

- Domu Strażaka w Gosprzydowej

- Domu Strażaka w Uszwi

- Domu Ludowym w Biesiadkach)

- 50 m – dla moteli, placówek gastronomicznych prowadzących sprzedaż piwa i pozostałych napojów 
alkoholowych  od: szkół, przedszkoli, obiektów kultu religijnego i obiektów sportowych.

2. Odległość o jakiej mowa w ust.1 mierzona jest na mapie, w promieniu obiektów określonych w tym ustępie, 
od miejsca sprzedaży oraz podawania i spożywania napojów alkoholowych.

3. Powyższe ograniczenia nie dotyczą obiektów użyteczności publicznej tj:

- Domu Strażaka w Gnojniku, Uszwi, Lewniowej i Gosprzydowej

- Domu Ludowego w Biesiadkach i Zawadzie Uszewskiej

- boisk sportowych

- w czasie odbywających się tam zabaw i imprez okolicznościowych.

§ 3. Tracą moc uchwała NR X/81/2004 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 9 lutego 2004 r. w sprawie zasad 
usytuowania na terenie Gminy Gnojnik miejsc sprzedaży napojów alkoholowych oraz uchwała Nr XXIV/195/09 
Rady Gminy w Gnojniku z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy z dnia 9 lutego 
2004 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Gnojnik miejsc sprzedaży napojów alkoholowych.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń oraz publikacji w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Janusz Zych
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