
 

 

UCHWAŁA NR XXXVIII/265/2018 

RADY MIEJSKIEJ GRABOWA NAD PROSNĄ 

z dnia 21 czerwca 2018 r. 

w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną miejsc sprzedaży 

i podawania napojów alkoholowych 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2018 r., 

poz. 994 ze  zm.) , 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 ze zm.) Rada Miejska Grabowa nad Prosną 

uchwala , co następuje : 

§ 1. Określa się zasady usytuowania na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną  miejsc sprzedaży 

i podawania napojów alkoholowych stanowiąc, że : 

1) punkt sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży 

nie może być usytuowany bliżej niż 50 m licząc drogę od głównych wejść do następujących obiektów i miejsc 

a) szkół wszystkich typów , innych  placówek oświatowo - wychowawczych oraz placówek wychowania 

przedszkolnego 

b) obiektów kultu religijnego , 

c) samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej , 

d) obiektów sportowych, 

e) cmentarzy, 

2) pomiaru odległości , o której mowa w pkt 1 dokonuje się wzdłuż najkrótszej drogi dojścia po terenie 

dopuszczonym do ruchu pieszego, zgodnie z określeniem przyjętym w ustawie Prawa o ruchu drogowym. 

Odległość liczy się od najbliższego wejścia do punktu sprzedaży do najbliższego wejścia do obiektu. 

W przypadku, gdy obiekt posiada dowolne stałe ogrodzenie, odległość liczy się do najbliższego wejścia  

na teren obiektu , 

3) zasad określonych w pkt 1 nie stosuje  się przy wydawaniu zezwoleń jednorazowych na czas trwania 

imprez okolicznościowych, 

4) Podmiot posiadający zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza 

miejscem sprzedaży może prowadzić sprzedaż napojów alkoholowych zawierających 4,5%  alkoholu oraz 

piwa w ogródku letnim, uruchomionym na  terenie bezpośrednio przylegającym do stałego punktu 

sprzedaży, po uzyskaniu odrębnego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do 

spożycia w miejscu sprzedaży. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Grabowie nad Prosną . 
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego . 

  

 Przewodnicząca Rady Miejskiej 

(-) Genowefa Poręba 
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