
 

 

UCHWAŁA NR LVI/459/18 

RADY GMINY ŻYRAKÓW 

z dnia 9 sierpnia 2018 r. 

w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Żyraków miejsc sprzedaży  

i podawania napojów alkoholowych. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 maca 1990r. o samorządzie 

gminnym    (Dz. U. z 2018 r.  poz. 994 z późn. zm.) w związku z art. 12 ust. 3, 5 i 7 ustawy z dnia 

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

poz. 487 z późn. zm.) Rada Gminy w Żyrakowie uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Określa się zasady usytuowania na terenie Gminy Żyraków miejsc sprzedaży i podawania napojów 

alkoholowych stanowiąc, że punkty sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych powinny być 

usytuowane w odległości nie mniejszej niż 100 metrów od następujących obiektów chronionych: 

1) przedszkoli, 

2) szkół, 

3) placówek oświatowo-wychowawczych, 

4) klubów, świetlic i innych placówek, w których odbywają się zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży do 

lat 18, 

5) obiektów kultu religijnego, 

6) cmentarzy 

2. Odległość 100 metrów mierzona będzie najkrótszą drogą dojścia od wejścia do punktu sprzedaży do 

wejścia do obiektu  wymienionego w ust. 1. 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXVI/273/09 Rady Gminy Żyraków z dnia 15 września 2009 r.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żyraków. 

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

Województwa Podkarpackiego. 

  

 

Przewodnicząca  

Rady Gminy Żyraków 

 

 

lic. Maria Bodzioch 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 21 sierpnia 2018 r.

Poz. 3590



 

UZASADNIENIE 

Podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione potrzebą dostosowania zapisów uchwały do 

obowiązujących przepisów prawnych. Zgodnie z art. 12 ust. 3 w aktualnym brzmieniu ustawy z dnia 

26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst 

jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 487, z późn. zm.), rada gminy ustala, w drodze uchwały, zasady 

usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Stosownie do 

postanowień art. 12 ust. 5 przedmiotowej ustawy rada gminy przed podjęciem uchwały, zasięga opinii 

jednostki pomocniczej gminy. Wszystkie sołectwa zostały poproszone o wyrażenie opinii w sprawie 

projektu  uchwały. Jednostki pomocnicze nie zajęły stanowiska w sprawie wobec powyższego 

zgodnie z art. 89 ust. 1 i 2 ustawy o samorządzie gminnym rozstrzygniecie uważa się za przyjęte  

w brzmieniu przedłożonym przez Gminę.  

Przedmiotowa regulacja nie powoduje obciążeń finansowych dla Gminy Żyraków 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 2 – Poz. 3590


