
 

 

UCHWAŁA NR LI/521/2018 

RADY MIEJSKIEJ W MIELCU 

z dnia 27 września 2018 r. 

w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Miejskiej Mielec  

miejsc sprzedaży 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 (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 

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

poz. 487 z późn. zm.) po zasięgnięciu opinii osiedli Miasta Mielca 

Rada Miejska w Mielcu 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Punkty sprzedaży i podawania napojów alkoholowych mogą być usytuowane w odległości 

nie mniejszej niż 50 metrów od następujących obiektów budowlanych: 

1) żłobków, przedszkoli, szkół publicznych i niepublicznych oraz innych placówek oświatowo-

wychowawczych, 

2) placówek wsparcia dziennego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 575 z późn. zm.), 

3) placówek leczenia uzależnień, 

4) schronisk i noclegowni dla bezdomnych, 

5) domów pomocy społecznej, 

6) świątyń, domów modlitwy, kaplic, 

7) szpitali, 

8) cmentarzy. 

§ 2. Odległość, o której mowa w § 1, ustala się mierząc odcinek drogi po trakcie pieszym w najkrótszej linii 

dojścia z zachowaniem przepisów prawa o ruchu drogowym, od głównych drzwi wejściowych punktu 

sprzedaży napojów alkoholowych do najbliższych drzwi wejściowych do obiektów budowlanych 

wyszczególnionych w § 1, w punktach od 1 do 7, a w przypadku cmentarzy - do najbliższej bramy wejściowej 

na teren cmentarza. 

§ 3. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Mielcu NR XXIV/244/2016 z dnia 20 października 2016 r. 

w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem 

piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad 

usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Miejskiej Mielec. 
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§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mielca. 

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

Województwa Podkarpackiego.  

  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

w Mielcu 

 

 

Marian Kokoszka 
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