PROJEKT
UCHWAŁA Nr …………/2018
RADY GMINY ŁUKOWICA
z dnia ………...2018
w sprawie: ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Łukowica 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 (tj. Dz.U. z 2018.994 ze zm.) oraz art. 12 ust. 3 ustawy z dnia
26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj.
Dz.U z 2016 r. poz. 487 ze zm.) i 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 (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.
1523) Rada Gminy Łukowica u c h w a l a, co następuje:
§ 1.
Uchwała określa zasady usytuowania na terenie gminy Łukowica miejsc sprzedaży i podawania
napojów alkoholowych.
§ 2.
1. Miejsca sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, zwane dalej „punktami” nie mogą
być usytuowane w odległości mniejszej niż 40 m od:
a) szkół oraz innych placówek oświatowo-wychowawczych i opiekuńczych,
b) obiektów sportowych,
c) obiektów kultu religijnego, cmentarzy.
2. Spełnienie przez dany punkt warunku usytuowania określonego:
a)

ust. 1 pkt a,b , ustala się poprzez pomiar odległości mierzonej najkrótszą drogą dojścia

wzdłuż ciągów komunikacyjnych pomiędzy drzwiami głównymi tego punktu, a drzwiami
głównymi do budynku, o którym mowa w ust. 1 pkt a,b
a)

ust. 1 pkt c ustala się poprzez pomiar odległości mierzonej najkrótszą drogą dojścia
wzdłuż ciągów komunikacyjnych pomiędzy drzwiami głównymi tego punktu, a główną
bramą wejściową.
§3

Traci moc Uchwała Nr XXXVIII/201/2002 Rady Gminy Łukowica z dnia 17 czerwca 2002 r.
w sprawie usytuowania na terenie Gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych oraz
ustalenia warunków sprzedaży tych napojów (opublikowano w dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego z 2002 r, nr 262 poz. 3419)

§4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łukowica.
§5
Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w życie po upływie 14-tu dni od daty jej opublikowania.

