
 

 

UCHWAŁA NR XXXVIII/246/17 

RADY GMINY ŚWIERKLANIEC 

z dnia 31 stycznia 2017 r. 

w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Świerklaniec miejsc sprzedaży i podawania 

napojów alkoholowych oraz określenia warunków sprzedaży tych napojów 

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

(t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 2 i art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 26 października 

1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 487  

z późn. zm.), na wniosek Komisji Gospodarki Gminnej i Ochrony Środowiska, Rada Gminy Świerklaniec 

uchwała co następuje: 

§ 1. Ustala się następujące zasady usytuowania na terenie Gminy Świerklaniec miejsc sprzedaży             

i podawania napojów alkoholowych: 

1. Miejsce sprzedaży i podawania napojów alkoholowych nie może znajdować się w odległości mniejszej 

niż 50 metrów, licząc rzeczywistą drogę dojścia od wejścia do miejsca sprzedaży i podawania napojów 

alkoholowych do najbliższego wejścia do obiektów: 

- kultu religijnego, cmentarzy, 

- szkół, 

- zakładów opieki zdrowotnej. 

2. Przyjmuje się następujący sposób określania odległości między wejściem do miejsca sprzedaży  

i podawania napojów alkoholowych, a najbliższym wejściem do obiektu chronionego: 

- odległość powinna być mierzona wzdłuż osi dróg publicznych, bądź krawędzi jezdni dróg publicznych, 

łączących te miejsca, 

- w przypadku, w którym na danym obszarze brak jest dróg publicznych, odległość powinna być mierzona 

wzdłuż osi drogi wewnętrznej, bądź wzdłuż osi ciągu komunikacyjnego. 

3. Przy sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, należy 

zapewnić warunki konsumpcji oraz sanitarne określone przepisami prawa. 

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świerklaniec. 

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XLV/437/06 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 24 czerwca 2006 roku w sprawie 

ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Świerklaniec miejsc sprzedaży napojów alkoholowych oraz 

warunków sprzedaży tych napojów. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 7 lutego 2017 r.

Poz. 792



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

Województwa Śląskiego. 

  

 
Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

Jerzy Siwy 
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