
 

 

UCHWAŁA NR 513/2018 

RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU 

z dnia 26 czerwca 2018 r. 

w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy i miasta Jastrowie miejsc sprzedaży 

i podawania napojów alkoholowych. 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 

z 2018r. poz. 994, poz. 1000) oraz art.12 ust.3 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu 

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2016r. poz.487; z 2017r. poz.2245, poz.2439; z 2018r. 

poz.310, poz.650) - Rada Miejska w Jastrowiu uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Miejsca sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy i miasta Jastrowie 

przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży nie mogą być usytuowane 

w odległości mniejszej niż 30 metrów od następujących obiektów chronionych: 

1) szkół oraz innych zakładów i placówek oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych, 

2) obiektów kultu religijnego. 

2. Odległość, wymieniona w §1 ust.1, mierzy się według najkrótszej, możliwej, powszechnie dostępnej 

drogi dojścia od progu najbliższego wejścia do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych 

do: 

1) najbliższego progu wejścia do obiektów chronionych, o których mowa w §1 ust.1, 

2) ogólnodostępnego wejścia znajdującego się w ogrodzeniu terenu obiektów chronionych, o których mowa 

w §1 ust.1. 

3. Najkrótsza droga dojścia oznacza dojście po terenie dopuszczonym do ruchu pieszego, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2017r. poz.1260 ze zm.). 

§ 2. Traci moc uchwała Nr 43/2011 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 9 czerwca 2011r. 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 i miasta Jastrowie (Dz. 

Urz. Woj. Wlkp. z 2015r. poz.622). 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Jastrowie. 

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

Województwa Wielkopolskiego. 

Przewodniczący Rady  

(-) Piotr Kurzyna 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 2 lipca 2018 r.

Poz. 5321
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