
 

 

UCHWAŁA NR XXXVI/279/2018 

RADY GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY 

z dnia 14 sierpnia 2018 r. 

w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Janowiec Kościelny miejsc sprzedaży i podawania 

napojów alkoholowych 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000) oraz 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 2017 r. 

poz. 2245, 2439, z 2018 r. poz. 310, 650) Rada Gminy Janowiec Kościelny uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Określa się następujące zasady usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie 

gminy Janowiec Kościelny: 

1) Punkty sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem 

sprzedaży nie mogą być usytuowane w odległości mniejszej niż 30 m od obiektów chronionych; 

2) Przez obiekty chronione rozumie się: 

a) szkoły wszystkich typów oraz inne placówki oświatowo-wychowawcze, 

b) kościoły. 

2. Pomiaru odległości dokonuje się najkrótszą drogą wzdłuż ciągów komunikacyjnych dla ruchu pieszych 

od drzwi wejściowych obiektów chronionych do drzwi wejściowych miejsc sprzedaży lub podawania napojów 

alkoholowych. 

3. Zasady, o których mowa powyżej, obejmują wszystkie punkty sprzedaży i podawania napojów 

alkoholowych, w których dokonuje się sprzedaży napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz 

piwa, powyżej 4,5% do 18% alkoholu oraz powyżej 18% alkoholu. 

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

alkoholowych w ogródkach gastronomicznych dla przedsiębiorców posiadających zezwolenie na sprzedaż 

napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janowiec Kościelny. 

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXII/207/2002 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 20 września 2002 r. 

w sprawie ustalania zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych 

napojów na terenie gminy Janowiec Kościelny.  

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

Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

 PRZEWODNICZĄCY RADY 

Zbigniew Ambroziński 
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Uzasadnienie 

W dniu 9 marca 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o wychowaniu 

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 310), na mocy której Rada Gminy ma 

obowiązek ustalić w drodze uchwały zasady usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania 

napojów alkoholowych. Dotychczasowe uchwały zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych uchwał, nie 

dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ww. ustawy. 

W związku z powyższym przygotowano projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie 

Gminy Janowiec Kościelny miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. 

Zgodnie z art. 12 ust. 5 ww. ustawy Rada Gminy przed podjęciem uchwał zasięga opinii jednostki 

pomocniczej gminy czyli sołectwa. W związku z powyższym dnia 9 lipca 2018 r. do sołectw z terenu Gminy 

przesłano projekty uchwał Rady Gminy Janowiec Kościelny z prośbą o przedłożenie opinii Sołectwa do ww. 

projektów uchwał w terminie do dnia 23 lipca 2018 r. Brak opinii do przesłanych projektów uznany został jako 

brak zastrzeżeń i ich pełna akceptacja. W określonym terminie żadne sołectwo nie zgłosiło uwag ani zastrzeżeń 

do przedłożonych projektów uchwał. 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 2 – Poz. 145


		2019-01-07T11:20:35+0000
	Polska
	Mariola Katarzyna Porczyńska
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




