
 

 

UCHWAŁA NR XXXII/256/2018 

RADY GMINY KREMPNA 

z dnia 29 sierpnia 2018 r. 

w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Krempna  

miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 

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

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

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

Rada Gminy Krempna, po zasięgnięciu opinii jednostek pomocniczych Gminy uchwala, co następuje: 

§ 1. Punkt sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, zarówno do spożycia poza miejscem sprzedaży 

jak i w miejscu sprzedaży nie może być zlokalizowany w odległości mniejszej niż 50 metrów od: 

1) obiektów kultu religijnego takich jak: 

a) kościoły, 

b) czynne kaplice, 

c) cmentarze. 

2) szkół i przedszkoli; 

3) zakładów opieki zdrowotnej. 

§ 2. Przez odległość określoną w ust. 1 należy rozumieć odległość mierzoną najkrótszym ciągiem 

komunikacyjnym pieszym od głównego wyjścia z punktu sprzedaży lub podawania napojów alkoholowych do 

głównego wejścia na teren obiektu chronionego bez napotykania przeszkód i narażanie się na naruszenie prawa. 

§ 3. Traci moc Uchwała Nr IV/32/2003 Rady Gminy Krempna z dnia 5 lutego 2003 r. w sprawie określenia 

zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Krempna 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krempna. 

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

Podkarpackiego. 

  

 

Przewodniczący  

Rady Gminy Krempna 

 

 

Czesław Skocz 

DZIENNIK URZĘDOWY
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UZASADNIENIE 

do Uchwały Nr XXXII/256/2018 Rady Gminy Krempna 

z dnia 29 sierpnia 2018 r. 

 

Działając na podstawie nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.), obligującej Rady Gmin do ograniczenia 

dostępności alkoholu, a także ustalenia i sprecyzowania sposobu określania i liczenia odległości między 

obiektami uznanymi za chronione, a punktami sprzedaży napojów alkoholowych, Rada Gminy Krempna, po 

zaciągnięciu opinii jednostek pomocniczych gminy, ustaliła zasady usytuowania na terenie Gminy Krempna 

miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. 

Przedmiotowa uchwała nie odbiega znacząco od brzmienia dotychczas obowiązującej uchwały  

Nr IV/32/2003 Rady Gminy Krempna z dnia 5 lutego 2003 r. w sprawie określenia zasad usytuowania miejsc 

sprzedaży i podawania napojów alkoholowych w Gminie Krempna. 

Ustalona odległość 50 m nie uległa zmianie i uznaje się, że jest ona wystarczająca do zapewnienia ochrony 

obiektom, którym nadano status chronionych.  

W związku z powyższym, wprowadzenie przedstawionych zasad usytuowania miejsc sprzedaży  

i podawania napojów alkoholowych, powinno w odpowiedni sposób zabezpieczyć realizację jednego z zadań 

gminy jakim jest ograniczenie dostępności alkoholu. 
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