
OBWIESZCZENIE
RADY GMINY DOBRZYNIEWO DUŻE

z dnia 28 listopada 2019 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc 
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 
innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia 
jednolity tekst uchwały Nr XLVII/272/18 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z 19 października 2018 r. w sprawie 
ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy 
Dobrzyniewo Duże (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2018 poz. 4328), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą 
Nr II/11/18 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z 5 grudnia 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia 
zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże 
(Dz.Urz.Woj.Podl. z 2018 r. poz. 5084) oraz przepisów ogłoszonych przed dniem 28 listopada 2019 r.

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje:

1) § 4 uchwały Nr XLVII/272/18 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z 19 października 2018 r. w sprawie 
ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy 
Dobrzyniewo Duże, który stanowi:

„§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podlaskiego”;

2) § 3 uchwały Nr II/11/18 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 5 grudnia 2018 r. zmieniającej uchwałę 
w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie 
Gminy Dobrzyniewo Duże, który stanowi:

„§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podlaskiego”.

3. Obwieszczenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 
Przewodniczący Rady 

Gminy

Krzysztof Pogorzelski

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 10 grudnia 2019 r.

Poz. 5951



 

 

 

 

UCHWAŁA XLVII/272/18 

RADY GMINY DOBRZYNIEWO DUŻE 

z dnia 19 października 2018 r. 

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

terenie Gminy Dobrzyniewo Duże 

 

(tekst jednolity) 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2019 r. 

poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) w związku z art. 12 ust. 1 i 3 i art. 14 ust. 2b ustawy z dnia 26 października 

1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 730) uchwala 

się, co następuje: 

§ 1. 1. Określa się następujące zasady usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania 

napojów alkoholowych. Miejsca sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy 

Dobrzyniewo Duże nie mogą znajdować się od obiektów wymienionych poniżej w odległości mniejszej niż-

50 m: 

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

2) miejsc i ośrodków kultu religijnego; 

3) zakładów opieki zdrowotnej; 

4) obiektów sportowych. 

2. Odległość określoną w pkt. 1 mierzona jest od wejścia do lokalu, w którym znajduje się punkt sprzedaży 

alkoholu i biegnie wzdłuż istniejącego ciągu dla pieszych do najbliżej położonego wejścia do wyżej 

wskazanych obiektów. 

3. 1 uchylony.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzyniewo Duże. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr/III/13 /02 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 17 grudnia 2002 roku 

w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych (Dz. 

Urz. Woj. Podl. z 2002 r. Nr 7 poz. 233). 

§ 4. Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podlaskiego. 

  

 

Przewodniczący Rady 

Gminy 

 

 

Mirosław Kłosek  

 

Załącznik do obwieszczenia

Rady Gminy Dobrzyniewo Duże

z dnia 28 listopada 2019 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 2 – Poz. 5951
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