
 

 

UCHWAŁA NR LX/353/18 

RADY GMINY JAŚLISKA 

z dnia 12 lipca 2018 r. 

w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 

na terenie Gminy Jaśliska 

Na podstawie 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.) oraz art. 12 ust. 3, ust. 5 i ust. 7 ustawy z dnia 

26 października 1982 r., o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 487 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii jednostek pomocniczych gminy Rada Gminy Jaśliska uchwala, 

co następuje: 

§ 1. 1.  Ustala się, że na terenie Gminy Jaśliska miejsca sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 

nie mogą być usytuowane w odległości mniejszej niż 50 metrów od następujących obiektów chronionych: 

1) szkół i przedszkoli; 

2) czynnych obiektów kultu religijnego: kościołów, kaplic i cmentarzy; 

2.  Odległość, o której mowa w ust. 1 mierzona jest najkrótszą drogą - ciągiem komunikacyjnym,  

od ogólnodostępnego wejścia do punktu sprzedaży lub podawania napojów alkoholowych do 

ogólnodostępnego wejścia do obiektu chronionego. 

3.  Pomiaru odległości między punktami sprzedaży lub podawania napojów alkoholowych, a obiektami 

chronionymi wymienionymi w § 1 ust. 1 pkt 1-2, dokonuje się wzdłuż osi dróg, przy których są usytuowane. 

W przypadku przejścia na druga stronę drogi pomiaru dokonuje się prostopadle do osi drogi.  

4.  Użyte w uchwale określenia oznaczają: 

1) wejście do obiektu chronionego - ogólnodostępne wejście do obiektu posadowionego na posesjach 

nieogrodzonych, a w przypadku obiektów posadowionych na posesjach ogrodzonych - ogólnodostępne 

wejście w ogrodzeniu trwałym; 

2) najkrótsza droga–ciąg komunikacyjny - najkrótsza droga dojścia po terenie dopuszczonym do ruchu 

pieszego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 1260 z późń. zm.). 

§ 2. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży 

lub w miejscu sprzedaży wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność na okres,  

na jaki zostały wydane. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr VIII /32/10 Rady Gminy Jaśliska z dnia 17 maja 2010 roku w sprawie ustalenia 

zasad usytuowania na terenie Gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaśliska. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 7 sierpnia 2018 r.

Poz. 3460



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

Województwa Podkarpackiego. 

  

 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

Bogusław Stefan Gwiżdż 
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