
  

UCHWAŁA NR XXXVII/290/2018 

RADY GMINY TUROŚŃ KOŚCIELNA 

z dnia 19 lipca 2018 r. 

w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Turośń Kościelna miejsc sprzedaży i podawania 

napojów alkoholowych oraz odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach 

publicznych 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 994, poz. 1000) w związku z art. 12 ust. 3 i art. 14 ust. 2b ustawy z dnia 26 października 1982 r. 

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r poz. 487, z 2015 r. poz. 1893, 

z 2017 r. poz. 2245 i poz. 2439 oraz z 2018 r. poz. 310, poz. 650), uchwala się, co następuje: 

§ 1. Na terenie Gminy Turośń Kościelna ustala się następujące zasady usytuowania miejsc sprzedaży 

i podawania napojów alkoholowych: 

1) miejsca sprzedaży i podawania napojów alkoholowych nie mogą znajdować się w odległości mniejszej niż 

100 mb od obiektów kultu religijnego oraz od placówek oświatowych; 

2) odległość wymienioną w pkt. l mierzy się wytyczonymi ciągami przeznaczonymi dla pieszych od obiektu, 

w którym prowadzona jest sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, do drzwi wejściowych lub 

wejścia do obiektów wymienionych w pkt. 1. 

§ 2. Wprowadza się odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych: 

1) w trakcie trwania plenerowych imprez kulturalnych i rozrywkowych organizowanych przez Gminę Turośń 

Kościelna i jej jednostki podległe lub podlegających zgłoszeniu do Urzędu Gminy w Turośni Kościelnej 

w obrębie terenów do tego wyznaczonych, 

2) w budynkach użyteczności publicznej na imprezach zamkniętych. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr III/21/03 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie: 

zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych (Dz. Urz. Woj. 

Podlaskiego z 2003 r. Nr 18 poz. 493). 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turośń Kościelna.  

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podlaskiego. 

Przewodniczący Rady Gminy 

Sławomir Kowalewicz 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 24 lipca 2018 r.

Poz. 3234
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