
 

 

UCHWAŁA NR XLIV/367/2018 

RADY GMINY FRYSZTAK 

z dnia 29 czerwca 2018 r. 

w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie gminy Frysztak miejsc sprzedaży i podawania 

napojów alkoholowych. 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2018 poz.1994 z późn. zm.) oraz art.12 ust.3 i 5 ustawy z dnia 

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

poz.487 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii jednostek pomocniczych gminy 

Rada Gminy Frysztak uchwala: 

„Zasady usytuowania na terenie Gminy Frysztak miejsc sprzedaży i podawania napojów 

alkoholowych”. 

§ 1. 1. Sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, 

prowadzi się w wyodrębnionych stałych punktach sprzedaży na podstawie zezwolenia Wójta Gminy Frysztak 

wydanego po zasięgnięciu opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

2. Punkty sprzedaży napojów alkoholowych określone w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały powinny być 

usytuowane w odległości nie mniejszej niż 50 m od: 

1) szkół i innych placówek oświatowo – wychowawczych; 

2) obiektów kultu religijnego tj. kościołów i cmentarzy; 

3) obiektów administracji samorządowej; 

4) basenów i kąpielisk oraz koryta rzeki Wisłok. 

3. Zabrania się spożywania napojów alkoholowych na terenie posesji na której znajduje się punkt sprzedaży 

napojów alkoholowych przeznaczonych do spożywania poza miejscem sprzedaży. 

§ 2. 1. Sprzedaż napojów alkoholowych ( piwa, wina, wódki ) przeznaczonych do spożycia w miejscu 

sprzedaży (gastronomia) prowadzi się w wyodrębnionych stałych punktach sprzedaży na podstawie zezwolenia 

Wójta Gminy Frysztak wydanego po zasięgnięciu opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych. 

2. Punkty sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% alkoholu, za wyjątkiem piwa 

określone w § 2 ust.1 niniejszej uchwały powinny być usytuowane w odległości nie mniejszej niż 100 m od: 

1) obiektów kultu religijnego tj. kościołów i cmentarzy; 

2) szkół i innych placówek oświatowo- wychowawczych; 

3) obiektów administracji samorządowej; 
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4) basenów i kąpielisk oraz koryta rzeki Wisłok. 

3. Punkty sprzedaży napojów alkoholowych o zwartości poniżej 4,5% alkoholu oraz piwa określone 

w § 2 ust.1niniejszej uchwały powinny być usytuowane w odległości nie mniejszej niż 100 m od: 

1) obiektów kultu religijnego tj. kościołów i cmentarzy; 

2) szkół i innych placówek oświatowo- wychowawczych; 

3) obiektów administracji samorządowej. 

§ 3. Pomiar odległości o których mowa w § 1 i § 2 dokonuje się w linii prostej pomiędzy punktem 

sprzedaży alkoholu, a najbliższym punktem obiektu od którego odległość obowiązuje. 

§ 4. 1. Miejsca sprzedaży napojów alkoholowych istniejące i funkcjonujące przed podjęciem niniejszej 

uchwały mogą być usytuowane w położeniu dotychczasowym, nawet gdyby nie spełniały zasad przyjętych 

w § 1 i § 2 niniejszej uchwały. 

2. Do spraw o wydanie zezwoleń o których mowa w § 1 i § 2 wszczętych , a nie zakończonych przed dniem 

podjęcia niniejszej uchwały mają zastosowanie przepisy dotychczasowe. 

3. Sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w czasie i miejscu organizowania imprez 

odbywających się w lokalach oraz na wolnym powietrzu, odbywa się na podstawie jednorazowych zezwoleń 

wydawanych jednostkom Ochotniczej Straży Pożarnej oraz przedsiębiorcom posiadającym już zezwolenia na 

sprzedaż napojów alkoholowych. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Programów 

Alkoholowych we Frysztaku. 

§ 6. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw 

Społecznych. 

§ 7. Traci moc uchwała Nr XXIX/217/2013 Rady Gminy Frysztak z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie 

określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Frysztak miejsc sprzedaży i podawania napojów 

alkoholowych. 

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

Województwa Podkarpackiego. 

2. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.  

  

 

Przewodniczący Rady 
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