
 

 

UCHWAŁA NR LVII/427/2018 

RADY GMINY FREDROPOL 

z dnia 30 lipca 2018 r. 

w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Fredropol 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 2017 r. , poz. 1875) oraz art. 12 ust. 3 i 5 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. (t.j. Dz.U.z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.) po zasięgnięciu opinii 

jednostek pomocniczych gminy 

Rada Gminy 

uchwala co następuje; 

§ 1. 1. Ustala się następujące zasady usytuowania na terenie Gminy Fredropol miejsc sprzedaży 

i podawania napojów alkoholowych 

1) punkt sprzedaży oraz sprzedaży i podawania napojów alkoholowych powinien być usytuowany 

w odległości nie mniejszej niż 50 m od 

- budynków i obiektów kultu religijnego z wyłączeniem krzyży i kapliczek przydrożnych, 

- przedszkoli, szkół , 

- zakładów opieki zdrowotnej, opiekuńczych 

2. Odległość o której mowa w § 1ust.1 pkt 1 mierzy się wzdłuż osi ogólnodostępnych dróg 

z uwzględnieniem zasad ruchu drogowego od drzwi głównych wejściowych obiektów chronionych do drzwi 

wejściowych punktu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. 

3. Przez ogólnodostępną drogę rozumie się drogę publiczną , wewnętrzna lub inny ciąg komunikacyjny 

możliwy do przebycia bez napotkania przeszkód i narażanie się na naruszenie prawa. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr III/24/2002 Rady Gminy w Fredropolu z dnia 21 grudnia 2002 r. w sprawie 

ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. 
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego.  

 

Przewodniczący Rady Gminy 
 

 

Józef Kożuch 
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