
 

 

UCHWAŁA NR 259/18 

RADY GMINY WŁADYSŁAWÓW 

z dnia 22 czerwca 2018 r. 

w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Władysławów miejsc sprzedaży napojów alkoholowych 

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

o samorządzie Gminnym (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.) i art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 

26 października 1982r., o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2016r. 

poz. 487 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala co następuje: 

§ 1. 1. Sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży może być 

prowadzona wyłącznie w zakładach gastronomicznych takich jak: 

a) bary, 

b) kawiarnie, 

c) punkty małej gastronomii, 

d) pijalnie piwa, 

2. Sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w postaci piwa, przeznaczonych do spożycia w miejscu 

sprzedaży może być prowadzona również w tzw. ogródkach piwnych przy lokalach gastronomicznych 

i zlokalizowanych samodzielnie. 

3. Za ogródek piwny uważa się wydzielone miejsce przeznaczone do konsumpcji, ogrodzone od reszty 

terenu, wyposażone w stoły i miejsca siedzące. Ogródek winien być usytuowany na otwartym powietrzu, a jego 

projekt lokalizacji i zagospodarowania powinien uzyskać akceptację organów inspekcji sanitarnej. 

3. Zakłady gastronomiczne, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 nie może być usytuowane na działkach 

graniczących bezpośrednio z działkami, na których mieszczą się obiekty kultu religijnego, cmentarze, 

przedszkola i szkoły. 

§ 2. 1. Punkty sprzedaży napojów alkoholowych z wyłączeniem zakładów o których mowa w §1 

ust. 1 i ust. 2, mogą być usytuowane w odległości nie mniejszej niż 10 m od obiektów kultu religijnego, 

cmentarzy, przedszkoli i szkół. 

2. Odległość o której mowa w ust. 1 mierzy się w linii prostej od środka głównego wejścia na teren 

obiektów wymienionych w ust. 1 od środka drzwi wejściowych miejsc sprzedaży z uwzględnieniem ciągów dla 

pieszych. 

§ 3. Zasada wymieniona w §2 nie dotyczy zezwoleń wydawanych na sprzedaż napojów alkoholowych 

w miejscu i w czasie imprezy odbywających się na wolnym powietrzu.  

§ 4. Zobowiązuje się wszystkie podmioty prowadzące sprzedaż napojów alkoholowych do umieszczenia  

w miejscu widocznym informacjo o: 
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a) zakazie sprzedaży napojów alkoholowych osobom do lat 18 oraz osobom, których zachowanie wskazuje, że 

znajdują się w stanie nietrzeźwości, 

b) zakazie sprzedaży na kredyt lub pod zastaw 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Władysławów. 

§ 6. Tracą moc uchwały: 

1) Uchwała Nr 240/02 Rady Gminy Władysławów z dnia 21.03.2002 roku w sprawie zasad usytuowania na 

terenie gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów 

2) Uchwała Nr 173/05 Rady Gminy Władysławów z dnia 27 czerwca 2005 roku zmieniająca uchwałę 

w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków 

sprzedaży tych napojów 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego 

  

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy 

(-) Maciej Czaja 
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