
 

 

UCHWAŁA NR IV/33/19 

RADY GMINY PILCHOWICE 

z dnia 24 stycznia 2019 r. 

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

napojów alkoholowych 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 12 ust. 3  ustawy z dnia 

26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity 

Dz. U. 2018 r. poz. 2137 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu 

aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1523  

z późn. zm.) 

RADA GMINY PILCHOWICE 

uchwala: 

§ 1. 1. Miejsca sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Pilchowice mogą być 

usytuowane w odległości nie mniejszej niż 25 metrów od: 

1) przedszkoli i szkół, 

2) kościołów, 

3) domów pomocy społecznej. 

2. Pomiaru odległości dokonuje się najkrótszą drogą wzdłuż osi ciągów komunikacyjnych dla ruchu 

pieszych od głównych drzwi wejściowych do obiektów, o których mowa w ust. 1, do głównych drzwi 

wejściowych miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, a w przypadku, gdy obiekty te są 

ogrodzone, odległość mierzona jest od wejścia lub wjazdu na teren posesji, na której znajduje się obiekt. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pilchowice. 

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XLIX/380/18 Rady Gminy Pilchowice z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie 

ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Pilchowice miejsc sprzedaży i podawania napojów 

alkoholowych. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz w Biuletynie Informacji 

Publicznej Gminy Pilchowice. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 31 stycznia 2019 r.

Poz. 864



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

Województwa Śląskiego. 

  

 
Przewodnicząca Rady Gminy 

 

 

Agata Mosiądz-Kramorz 
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