
 

 

UCHWAŁA NR LIV/384/14 

RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE 

z dnia 24 września 2014 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr IV/30/03 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 30 stycznia 2003 r.  

w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5%  

do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz powyżej 18% zawartości alkoholu, przeznaczonych 

do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie 

gminy miejsc sprzedaży, sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 

Na podstawie art. 12 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu  

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356, z 2013 r. poz. 1563) uchwala się, 

co następuje: 

§ 1. W uchwale nr IV/30/03 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie ustalenia 

liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu  

(z wyjątkiem piwa) oraz powyżej 18% zawartości alkoholu, przeznaczonych do spożycia poza miejscem 

sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży, sprzedaży  

i podawania napojów alkoholowych (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 25, poz. 627, z 2004 r. Nr 126, poz. 1719,  

z 2005 r. Nr 262, poz. 3009, z 2009 r. Nr 192, poz. 2051, z 2010 r. Nr 27, poz. 497) wprowadza się, następujące 

zmiany: 

1. § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

„Ustala się liczbę 33 (trzydziestu trzech) punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających 

powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz powyżej 18% alkoholu, przeznaczonych  

do spożycia poza miejscem sprzedaży, w tym 20 (dwadzieścia) punktów sprzedaży w Wasilkowie  

i 13 (trzynaście) punktów sprzedaży w sołectwach”. 

2. § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

„Wprowadza się stały zakaz sprzedaży, podawania napojów alkoholowych (z wyjątkiem piwa)  

w odległości mniejszej niż 70 m w linii prostej mierzonej pomiędzy najbliższymi krawędziami punktu 

sprzedaży i obiektów szkół oraz kultu religijnego”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wasilkowa. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podlaskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

Jarosław Aleksander Zalejski 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 29 września 2014 r.

Poz. 3177
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