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UCHWAŁA NR V/39/15
RADY GMINY WRĘCZYCA WIELKA
z dnia 26 marca 2015 r.
w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych, zawierających powyżej 4,5 %
alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, jak i poza miejscem
sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Wręczyca Wielka punktów sprzedaży i podawania
napojów alkoholowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)
oraz art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 z późn. zm.)
Rada Gminy Wręczyca Wielka
uchwala:
§ 1. Ustala się na terenie Gminy Wręczyca Wielka 50 punktów sprzedaży napojów alkoholowych
zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem
sprzedaży oraz 10 punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa)
przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.
§ 2. 1. Punkty sprzedaży napojów alkoholowych oraz punkty sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych nie mogą być usytuowane w odległości mniejszej niż 50 m od:
1) szkół, przedszkoli, żłobków, oraz innych placówek oświatowo – wychowawczych oraz opiekuńczych;
2) ogólnodostępnych, zorganizowanych i ogrodzonych placów zabaw dla dzieci;
3) gminnego ośrodka kultury;
4) obiektów sportowych;
5) obiektów kultu religijnego.
§ 3. Pomiaru odległości dokonuje się:
1) najkrótszą drogą wzdłuż osi ciągów komunikacyjnych dla ruchu pieszych od głównych drzwi wejściowych
do obiektów wymienionych w § 2 do głównych drzwi wejściowych miejsc sprzedaży napojów
alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży z zastrzeżeniem pkt 2;
2) w przypadku, gdy obiekty wymienione w § 2 są ogrodzone, pomiaru odległości dokonuje się najkrótszą
drogą wzdłuż ciągów komunikacyjnych dla ruchu pieszych od głównej bramy wejściowej na teren posesji
tych obiektów, do głównych drzwi wejściowych miejsc sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych
do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży.
§ 4. Tracą moc Uchwały:
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- Nr V/59/2003 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 15 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia liczby punktów
sprzedaży napojów alkoholowych zawierających pow. 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych
do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży;
- Nr 110/XIII/98 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 28 kwietnia 1998 r. w sprawie określenia zasad
usytuowania na terenie gminy sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wręczyca Wielka.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.
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