
 

 

UCHWAŁA NR XXI/138/17 

RADY GMINY WILCZĘTA 

z dnia 31 marca 2017 r. 

w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia 

 poza miejscem sprzedaży oraz ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych  

na terenie Gminy Wilczęta 

Na podstawie art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 487 ze zm. ) i art. 18 ust. 2 pkt.15 oraz 

art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r, poz.446 

ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się na terenie Gminy Wilczęta 30 punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających 

powyżej 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. 

§ 2. Ustala się, że stałe punkty sprzedaży i podawania napojów alkoholowych nie mogą być usytuowane 

bliżej niż 30m drogi najkrótszej trasy pieszego, licząc od wejścia głównego punktu sprzedaży do wejścia 

głównego szkół, przedszkoli, oraz innych placówek oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych, obiektów 

sportowych, obiektów kultu religijnego (kościoły, plebanie, kaplice cmentarne) parków i placów zabaw. 

§ 3. Lokale gastronomiczne posiadające zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych 

do spożycia w miejscu sprzedaży, mogą prowadzić podawanie tych napojów w ogródkach gastronomicznych 

uruchomionych przed tymi lokalami. 

§ 4. Dopuszcza się usytuowanie punktu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych zawierających 

powyżej 4,5% alkoholu oraz piwa na terenie obiektu sportowego , podczas imprez sportowych i rozrywkowych 

nie mających charakteru masowego, po wcześniejszym uzyskaniu jednorazowego zezwolenia na sprzedaż 

napojów alkoholowych. 

§ 5. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydane na podstawie dotychczasowych przepisów 

prawa, pozostają w mocy do czasu upływu terminu ich ważności. 

§ 6. Traci moc uchwała Nr III/16/98 Rady Gminy Wilczęta z dnia 30 kwietnia 1998r w sprawie zasad 

usytuowania stałych miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Wilczęta 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wilczęta. 

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

Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

  

 Przewodnicząca Rady Gminy Wilczęta 

Krystyna Kaczyńska 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 19 maja 2017 r.

Poz. 2402
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