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UCHWAŁA NR III/24/2018
RADY GMINY BOJANÓW
z dnia 27 grudnia 2018 r.
w sprawie ustalenia liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych
do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży, oraz zasad usytuowania
miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Bojanów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r.
poz. 994 z późn. zm.), w związku z art. 12 ust. 1, ust. 3 i ust. 5 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 jednostek pomocniczych Rada Gminy Bojanów uchwala co następuje:
§ 1. Ustala się dla Gminy Bojanów maksymalną liczbę zezwoleń:
1) na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży:
a) zwierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo – 30 zezwoleń;
b) zwierających od 4,5% do 18% zawartości alkoholu z wyjątkiem piwa – 30 zezwoleń;
c) zwierających powyżej 18% zawartości alkoholu – 30 zezwoleń;
2) na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży:
a) zwierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo – 15 zezwoleń;
b) zwierających od 4,5% do 18% zawartości alkoholu z wyjątkiem piwa – 10 zezwoleń;
c) zwierających powyżej 18% zawartości alkoholu – 10 zezwoleń.
§ 2. 1. Ustala się na terenie gminy następujące zasady usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych przeznaczonych do spożycia:
a) w miejscu sprzedaży
b) poza miejscem sprzedaży.
2. Miejsca sprzedaży i podawania napojów alkoholowych winny być usytuowane w odległości
nie mniejszej niż 50 m od następujących obiektów chronionych:
a) szkół i placówek oświatowo – wychowawczych;
b) obiektów kultu religijnego;
c) obiektów sportowych;
d) obiektów administracji publicznej;
e) obiektów służby zdrowia.
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3. Pomiaru odległości dokonuje się: najkrótszą drogą wzdłuż ciągów komunikacyjnych od drzwi
wejściowych miejsc określonych obiektów, do drzwi wejściowych miejsc sprzedaży lub podawania napojów
alkoholowych.
4. Użyte, w ust. 2, określenie "ciąg komunikacyjny", oznacza najkrótszą, dostępną dla pieszych i wolną od
trwałych przeszkód linię komunikacyjną biegnącą od drzwi wejściowych obiektów chronionych, do drzwi
wejściowych miejsc sprzedaży lub podawania napojów alkoholowych.
§ 3. Sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem
piwa) przeznaczonych do spożycia zarówno w miejscu jak i poza miejscem sprzedaży prowadzi się
w wyodrębnionych punktach sprzedaży, którymi są:
a) sklepy wielobranżowe ze sprzedażą napojów alkoholowych,
b) wydzielone stoiska w innych placówkach handlowych,
c) lokale gastronomiczne,
d) ogródki sezonowe znajdujące się przy lokalach gastronomicznych.
§ 4. 1. Sezonowymi miejscami sprzedaży i podawania napojów alkoholowych mogą być funkcjonujące od
15 kwietnia do 15 października "letnie ogródki gastronomiczne", usytuowane bezpośrednio przy danym lokalu
gastronomicznym, dla którego wydano zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, a ogródek
nie jest odrębnym punktem sprzedaży alkoholu.
2. Pod pojęciem "ogródek gastronomiczny" rozumie się wydzielone przestrzennie elementy lekkiej
konstrukcji z otoczenia, miejsce wraz z ustawionym wyposażeniem zorganizowane przez właścicieli lokali
gastronomicznych posiadających odpowiednie zaplecze sanitarne i socjalne, przeznaczone wyłącznie do
świadczenia usług gastronomicznych.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bojanów.
§ 6. Traci moc Uchwała Nr XXVI/241/2014 Rady Gminy Bojanów z dnia 16 kwietnia 2014 r. roku
w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych 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 Bojanów.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podkarpackiego.

Przewodniczący
Rady Gminy
Emil Bieleń

