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RADY GMINY W PAWŁOWIE

Data: 2012-06-25

z dnia 16 maja 2012 r.
w sprawie zmian uchwały Rady Gminy w Pawłowie nr III/20/02 z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie
ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Pawłów miejsc sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami) oraz art. 12 ust 2 ustawy z dnia 26
października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi (te4kst jednolity Dz. U.
z 2007r. Nr 70, poz. 473, z późniejszymi zmianami) Rada Gminy w Pawłowie uchwala co następuje:
§ 1. W uchwale Rady Gminy w Pawłowie z dnia 30 grudnia 2002 roku nr III/ 20/ 02 w sprawie ustalenia
zasad usytuowania na terenie gminy Pawłów miejsc sprzedaż i podawania napojów alkoholowych zmienianej
uchwałą Rady Gminy w Pawłowie z dnia 22 sierpnia 2007 roku nr IX/ 68/ 07 oraz uchwałą Rady Gminy
w Pawłowie z dnia 28 grudnia 2010 roku nr III/ 15/ 10 wprowadza się następujące zmiany:
w załączniku nr 1 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem
sprzedaży może odbywać się tylko w placówkach usytuowanych w odległości nie mniejszej niż:
Lp
Rodzaj obiektu chronionego

Minimalna odległość punktu sprzedaży w metrach w zależności
od posiadanego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Zawierających do
4,5% alkoholu oraz
piwa

Zawierających
powyżej 4,5% do
18% alkoholu

Zawierających
powyżej 18%
alkoholu

1.

Obiekty szkolne

50 m

50 m

50 m

2.

Obiekty kultu religijnego

50 m

50 m

50 m

3.

Domy pomocy społecznej
i ośrodki terapii zajęciowej

50 m

50 m

50 m

4.

Ośrodki Zdrowia

50 m

50 m

50 m

Odległość o której mowa liczna jest według linii dojścia od wejścia głównego do punktu sprzedaży
napojów alkoholowych ciągiem komunikacji pieszej do wejścia głównego na teren obiektu chronionego,
lub budynku gdy obiekt chroniony nie posiada ogrodzenia.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.
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§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego
§ 4. Do zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wydanych przed wejściem w życie niniejszej
uchwały stosuje się przepisy dotychczasowe
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w sposób określony w § 3.

Przewodniczący Rady
Gminy
Genowefa Dyk

