
 

 

UCHWAŁA NR XXXIV/309/18 

RADY GMINY LASZKI 

z dnia 10 sierpnia 2018 r. 

sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad 

usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Laszki 

Na podstawie art. 12 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2016 poz. 487 ze zm.), art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, 

art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 1875 ze zm.), 

Rada Gminy w Laszkach uchwala co następuje: 

§ 1. Ustala się na terenie Gminy Laszki maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych: 

1) zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa przeznaczonych do spożycia: 

a) poza miejscem sprzedaży: 18 

b) w miejscu sprzedaży: 5 

2) zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) do 18 %, przeznaczonych do spożycia: 

a) poza miejscem sprzedaży : 14 

b) w miejscu sprzedaży: 5 

3) zawierających powyżej 18 % alkoholu przeznaczonych do spożycia: 

a) poza miejscem sprzedaży: 10 

b) w miejscu sprzedaży: 3 

§ 2. 1. Punkty sprzedaży napojów alkoholowych oraz punkty sprzedaży i podawania napojów 

alkoholowych mogą być usytuowane w odległości nie mniejszej niż 50 m od: 

1) szkół, placówek oświatowo-wychowawczych i opiekuńczych, 

2) obiektów kultu religijnego, 

3) zakładów opieki zdrowotnej, 

4) zakładów pomocy społecznej. 

2. Odległość wymienioną w ust. 1 mierzy się wytyczonymi ciągami przeznaczonymi dla pieszych, od drzwi 

wejściowych punktu sprzedaży oraz punktu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, do drzwi 

wejściowych obiektów wskazanych w ust. 1. 

3. Punkty sprzedaży napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, mogą 

być usytuowane wyłącznie w placówkach handlowych. 
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4. Punkty sprzedaży napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, mogą być 

usytuowane wyłącznie w placówkach gastronomicznych. 

5. Punkty sprzedaży napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży  

i w miejscu sprzedaży powinny być usytuowane w odrębnych pomieszczeniach. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Laszki. 

§ 4. Traci moc uchwała Nr VI/38/07 Rady Gminy w Laszkach z dnia 17 kwietnia 2007r. w sprawie 

ustalenia dla terenu gminy Laszki liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 

4,5 % alkoholu, uchwała Nr XXII/185/97 Rady Gminy w Laszkach z dnia 30 grudnia 1997r. w sprawie 

określenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży 

tych napojów. 

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

Województwa Podkarpackiego. 
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