
 

 

UCHWAŁA NR 300/XLV/18 

RADY GMINY ŚWIERKLANY 

z dnia 23 sierpnia 2018 r. 

w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 

na terenie Gminy Świerklany 

Na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 487 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, 

art. 41. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz.  994 ze zm.), po 
zasięgnięciu opinii sołectw Gminy Świerklany. 

Rada Gminy Świerklany 

uchwala: 

§ 1. Ustala się zasady usytuowania na terenie Gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych: 

1. Punkt sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu oraz poza miejscem 

sprzedaży nie może być usytuowany w odległości mniejszej niż 50 metrów od: 

1) placówek oświatowo – wychowawczych i opiekuńczo – wychowawczych; 

2) obiektu kultu religijnego, kościołów, kaplic, domów modlitwy. 

2. Pomiaru dokonuje się najkrótszą drogą wzdłuż ciągów komunikacyjnych dla ruchu pieszych od drzwi 
wejściowych obiektów chronionych określonych w ust. 1 do drzwi wejściowych miejsc sprzedaży napojów 

alkoholowych. W przypadku, gdy obiekty są ogrodzone, pomiaru dokonuje się najkrótszą drogą wzdłuż ciągów 

komunikacyjnych dla ruchu od wejścia na teren posesji chronionej do wejścia na teren sprzedaży napojów 

alkoholowych. 

§ 2. Przepisów § 1 nie stosuje się: 

1) w sytuacjach, gdy obiekt chroniony powstanie w odległości mniejszej niż określona w § 1 od istniejącego 

już punktu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych; 

2) w stosunku do punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych znajdujących się w odległości 

mniejszej niż określona w § 1. jeżeli punkt ten powstał w czasie dotychczas obowiązujących przepisów 

prawa, dopuszczających taką lokalizację. 

§ 3. Wprowadza się odstępstwo od zakazu sprzedaży i spożywania napojów alkoholowych na terenie 

Gminy Świerklany w następujących miejscach publicznych podczas trwania festynów, dożynek oraz imprez 

okolicznościowych: 

1) Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Świerklanach; 

2) Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Jankowicach; 
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3) Ludowego Klubu Sportowego „Forteca” w Świerklanach; 

4) Ludowego Klubu Sportowego „Orzeł” w Jankowicach”. 

§ 4. Traci moc uchwała nr 201/XXVIII/13 z dnia 20.06.2013 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc 
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świerklany. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. 

  

 
Przewodniczący Rady Gminy Świerklany 

 

 

Justyna Błatoń 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 2 – Poz. 5214


		2018-08-27T07:24:02+0000
	Polska
	KRZYSZTOF NOWAK; Śląski Urząd Wojewódzki
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




