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Uchwała nr XI/58/2011 

Rady Gminy w Gaci 

z dnia 21 czerwca 2011r. 

 

w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Gać miejsc sprzedaży 
i podawania napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu                 

i poza miejscem sprzedaży 
 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ,art. 40 ust1 i art. 41 ust1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 12 

ust. 2 ustawy z dnia       26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości                                   

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. Z 2007 r. Nr 70, poz. 437 z późn. zm.), 

 

Rada Gminy uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1 
1. Określa się ogólnie obowiązujące zasady usytuowania miejsc sprzedaży napojów 

alkoholowych na terenie Gminy Gać stanowiąc, że punkty sprzedaży napojów alkoholowych 

przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży , nie mogą być 

zlokalizowane w odległości mniejszej niż 100 m od następujących 

obiektów chronionych: 

1) przedszkoli, 

2) szkół podstawowych, gimnazjów , 

3) ogrodzonych: placów szkolnych i boisk, 

4) ośrodków szkolno-wychowawczych, 

5) obiektów kultu religijnego, 

6) obiektów sportowych . 

 

2. Odległość 100 metrów mierzona będzie najkrótszą drogą dojścia od wejścia do punktu 

sprzedaży do wejścia na teren obiektu chronionego. 

 

 

 

 

§ 2 

Użyte w uchwale określenia oznaczają: 

 

 

1) „ wejście do teren obiektu chronionego”. 

 

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) „najkrótsza droga dojścia do obiektu chronionego” – droga uwzględniająca przepisy               

o ruchu drogowym gwarantujące bezpieczeństwo publiczne (ochrona życia i zdrowia). 
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§ 3 

Sezonowymi miejscami spożycia napojów alkoholowych mogą być funkcjonujące od 15 

kwietnia do 15 października letnie ogródki gastronomiczne usytuowane bezpośrednio przy 

danym lokalu gastronomicznym, dla którego wydano zezwolenie na sprzedaż napojów 

alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu 

sprzedaży , a ogródek nie jest odrębnym punktem sprzedaży alkoholu. 

 

 

§ 4 

 

Zasady usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych określonych 

uchwałą obejmują wszystkie punkty sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, za 

wyjątkiem przypadków wydawania zezwoleń jednorazowych na sprzedaż napojów 

alkoholowych na podstawie art. 18
1
 ustawy  z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu          

w trzeźwości  i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U z 2007 r. Nr 70 , poz. 473 z póź. 

zm.). 

 

 

 

§ 5 

Traci moc uchwała nr 51/X/99 Rady Gminy w Gaci z dnia 24 listopada 1999r. w sprawie 

szczegółowych zasad wydawania i cofania zezwoleń oraz  ustalania  warunków  sprzedaży  

napojów alkoholowych przeznaczonych  do  spożycia na  miejscu  lub  poza miejscem  

sprzedaży, oraz prowadzenia kontroli  w  zakresie obrotu  tymi  napojami. 

 

§ 6 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gać. 

 

§ 7 

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

Województwa Podkarpackiego. 

 

 

 

 

 

 

 


