
 

 

UCHWAŁA NR LX/730/18 

RADY MIEJSKIEJ W KOLBUSZOWEJ 

z dnia 19 października 2018 r. 

w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Kolbuszowa  

miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 

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

gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2018, poz.994 z późn.zm.) oraz art.12 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 26 października 

1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity 

Dz. U. 2016 poz. 487 z późn.zm.) po zasięgnięciu opinii jednostek pomocniczych Gminy Rada Miejska  

w Kolbuszowej uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Określa się minimalną odległość miejsc sprzedaży napojów alkoholowych, przeznaczonych do 

spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży, na 50 metrów, licząc w ciągu komunikacyjnym od wejścia do 

miejsca sprzedaży, do wejścia na teren działki wydzielonej trwałym ogrodzeniem, gdzie znajdą się: szkoły, 

placówki oświatowo-wychowawcze i opiekuńcze, budynki służące wykonywaniu kultu religijnego, kluby 

abstynenckie, grupy AA, Al-Anon, Al-Ateen . W przypadku braku ogrodzenia odległość mierzona jest 

bezpośrednio do wejścia do wymienionych wyżej placówek. 

2. Warunki określone w ust. 1 nie dotyczą placówek posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów 

alkoholowych, przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży, wydanych dla 

przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, jeżeli w okresie ważności tych zezwoleń powstały 

obiekty chronione, o których mowa w §.1. ust. 1 

§ 2. Dopuszcza się, po spełnieniu wymogów określonych innymi przepisami prawa, sprzedaż napojów 

alkoholowych w ogródkach gastronomicznych, usytuowanych przy lokalu gastronomicznym, a ogródek nie jest 

odrębnym punktem sprzedaży napojów alkoholowych. 

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Kolbuszowej. 

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

Województwa Podkarpackiego. 

 

Przewodniczący Rady 

Miejskiej w Kolbuszowej 

 

 

Krzysztof Aleksander Wilk 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 29 listopada 2018 r.

Poz. 5073
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