
 

 

UCHWAŁA NR XLII/380/18 

RADY GMINY ŁAŃCUT 

z dnia 24 lipca 2018 r. 

w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Łańcut miejsc sprzedaży  

i podawania napojów alkoholowych. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(t.j.: Dz.U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) w związku z art. 12 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982r. 

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 487 z późn. zm.) 

po zasięgnięciu opinii jednostek pomocniczych z terenu Gminy Łańcut, Rada Gminy Łańcut uchwala,  

co następuje: 

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

napojów alkoholowych: 

1) Punkty sprzedaży i podawania napojów alkoholowych nie mogą być usytuowane bliżej jak 50 m  

od obiektów: kościoły, szkoły, przedszkola, żłobki, kluby dziecięce, cmentarze, miejsca pamięci. 

2) Odległości określone w punkcie 1 mierzy się w terenie najkrótszą drogą dojścia, pomiędzy najbliżej 

położonymi, ogólnodostępnymi wejściami do punktu sprzedaży alkoholu i do obiektu wymienionego 

w pkt. 1. 

§ 2. Przepisy dotyczące zasad usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych określone 

w niniejszej uchwale nie mają zastosowania do zezwoleń na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych 

wydawanych w oparciu o art.18
1
 i art. 14 ust. 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łańcut. 

§ 4. Traci moc Uchwała Nr V/24/11 Rady Gminy Łańcut z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie określenia 

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

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

Województwa Podkarpackiego. 

  

 Przewodniczący  

Rady Gminy Łańcut 
 

 

mgr inż. Roman Skomra 
 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 7 sierpnia 2018 r.

Poz. 3465
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