
UCHWAŁA XLI/294/2018
RADY GMINY OLSZANKA

z dnia 19 czerwca 2018 r.

w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Olszanka miejsc sprzedaży i podawania 
napojów alkoholowych

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 w związku z art. 40 ust.1 i art 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r. poz. 1875, poz. 2232, Dz.U. z 2018r. poz. 130), 
art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi ( Dz.U. z 2016r. , poz. 487 , Dz.U. z 2017r. poz. 2245,poz 2439, Dz.U. z 2018, poz. 310, 
poz. 650)

Rada    Gminy Olszanka   uchwala ,   co   następuje:

§ 1. Miejsca sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Olszanka mogą być 
usytuowane w odległości nie mniejszej niż 25 metrów od następujących obiektów chronionych:

1) szkół i przedszkoli.

2) obiektów kultu religijnego.

3) placów zabaw, siłowni zewnętrznych.

§ 2. 1. Odległość , o której mowa w §  1 mierzona będzie najkrótszą drogą dojścia od wejścia do 
punktu sprzedaży lub podawania napojów alkoholowych do wejścia do obiektu chronionego.

2. Przez wejście do obiektu chronionego rozumie się ogólnodostępne wejście do obiektu 
posadowionego na posesjach nieogrodzonych, a w przypadku obiektów posadowionych na posesjach 
ogrodzonych- ogólnodostępne wejście w ogrodzeniu trwałym,

3. Najkrótsza droga dojścia do obiektu chronionego oznacza najkrótszą drogę dojścia po terenie 
dopuszczonym do ruchu pieszego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. prawo o ruchu 
drogowym,

4. W przypadku obiektu chronionego posadowionego na posesji nieogrodzonej, nieposiadającego 
ogólnodostępnego wejścia , odległość , o której mowa w § 1 , mierzona będzie najkrótsza droga dojść  od 
najbliższej granicy terenu przeznaczonego pod obiekt chroniony do wejścia do punktu sprzedaży lub 
podawania napojów alkoholowych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Olszanka.

§ 4. Traci moc uchwała   Rady Gminy Olszanka Nr  XII/142/2003    z dnia  18 grudnia 2003 roku 
w sprawie ustalenia  zasad usytuowania na terenie gminy miejsc  sprzedaży i podawania napojów 
alkoholowych.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie  po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodnicząca Rady

Wanda Galant
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UZASADNIENIE

W dniu 9 marca 2018 roku weszła w życie znowelizowana ustawa o wychowaniu w trzeźwości i

przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Powyższe wiąże się z koniecznością podjęcia przez Radę Gminy Olszanka w terminie 6 miesięcy

od wejścia w życie nowelizacji, nowej uchwały określającej zasady usytuowania na terenie gminy

miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Id: 592EE523-BEFF-487A-9CF7-57E77A176599. Podpisany Strona 1




