
 

 

UCHWAŁA NR XLIII/234/2018 

RADA GMINY WIJEWO 

z dnia 30 kwietnia 2018 r. 

w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad ich 

usytuowania na terenie Gminy Wijewo. 

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

o samorządzie gminnym, (t.j. z 2017 r. poz. 1975 z póź. Zmianami) oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 

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

poz. 487 e zm.) Rada Gminy Wijewo uchwala co następuje: 

§ 1. Ustala się na terenie Gminy Wijewo następującą liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży: 

1) 25 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwo, 

2) 20 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających od 4,5 - 18 % alkoholu , 

3) 20 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18 % alkoholu. 

§ 2. Ustala się na terenie Gminy Wijewo następującą liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży: 

1) 20 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwo, 

2) 20 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających od 4,5 - 18 % alkoholu , 

3) 15 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18 % alkoholu. 

§ 3. 1. Punkt sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Wijewo nie może być usytuowany bliżej 

niż 50 m. od: 

1) szkół i innych placówek oświatowo – wychowawczych i opiekuńczych 

2) obiektów kultu religijnego, 

3) zakładów opieki zdrowotnej i społecznej, 

4) zakładów przemysłowych, 

5) obiektów zajmowanych przez organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości, 

6) obiektów sportowych, 
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2. Pomiar odległości powinien być przeprowadzony według następujących zasad: wzdłuż osi ciągów 

komunikacyjnych od głównego wejścia do budynku, w którym znajduje się lokal zawierający punkt sprzedaży 

alkoholu (ewentualnie od wejścia do tego lokalu, o ile są to lokale użytkowe zawierające odrębne 

wejścia/wyjścia na zewnątrz budynku), do głównego wejścia do obiektów, o których mowa 

w art. 2 ust. 1 uchwały, bądź (w przypadku terenu ogrodzonego, np. ogrodzonego terenu szkoły) do głównego 

wejścia na teren nieruchomości, na której posadowiony jest taki obiekt. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wijewo. 

§ 5. Traci moc Uchwała Nr VI/26/2015 RG Wijewo z dnia 29.04.2015r. w sprawie liczby punktów 

sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad ich usytuowania. 

§ 6. Uchwała w chodzi w życie po 14 dniach od daty jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego. 

  

  
Przewodniczący Rady Gminy 

(-) Stanisław Kasperski 
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