
UCHWAŁA NR XXXV/227/18
RADY GMINY BARTNICZKA

z dnia 3 sierpnia 2018 r.

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

Na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.1)) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, 
art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 
z późn. zm.2)) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się, że miejsca sprzedaży i podawania napojów alkoholowych muszą być lokalizowane co 
najmniej 100 m od:

1) szkół oraz innych zakładów i placówek oświatowo-wychowawczych i opiekuńczych;

2) kościołów;

3) zakładów opieki zdrowotnej;

4) obiektów rekreacji i sportu.

2. Odległość określona w ust. 1 mierzona jest najkrótszą drogą dojścia ciągiem komunikacyjnym od drzwi 
wejściowych punktów sprzedaży lub podawania napojów alkoholowych do drzwi wejściowych obiektu 
chronionego.

§ 2. Zezwolenia na sprzedaż alkoholu wydane przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały zachowują 
ważność do końca okresu, na jaki zostały wydane.

§ 3. Traci moc Uchwała Rady Gminy Bartniczka Nr XXVI/125/06 z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie zasad 
usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza 
miejscem sprzedaży lub w miejscu sprzedaży (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 911, poz. 2902) oraz Uchwała Rady 
Gminy Bartniczka Nr XXI/98/12 z dnia 22 listopada 2012 r. zmieniającą uchwałę w sprawie zasad usytuowania na 
terenie gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży lub 
w miejscu sprzedaży (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2012 r., poz. 2902),

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi 
w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Leszek Walczak

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2245 i 2439 oraz z 2018 r. 
poz. 310 i 650.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000.
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Uzasadnienie

Obowiązek podjęcia uchwały wynika z art. 4 ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez
masowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 310).
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