
 

 

UCHWAŁA NR XXV/263/18 

RADY GMINY PADEW NARODOWA 

z dnia 31 sierpnia 2018 r. 

w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Padew Narodowa  

miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 

         Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 15  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: 

Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 12 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu 

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 487 ze zm.) po zasięgnięciu 

opinii jednostek pomocniczych gminy,  Rada Gminy w Padwi Narodowej postanawia: 

§ 1.  Sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży 

może być prowadzona w: 

1) sklepach branżowych ze sprzedażą napojów alkoholowych, 

2)  wydzielonych stoiskach w samoobsługowych placówkach handlowych o powierzchni sprzedażowej 

powyżej 200 m
2
, 

3) pozostałych placówkach samoobsługowych oraz innych placówkach handlowych, w których sprzedawca 

prowadzi bezpośrednią sprzedaż napojów alkoholowych. 

§ 2.  Sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży może 

być prowadzona w: 

1) stałych punktach podawania, którymi są restauracje, kawiarnie i inne placówki gastronomiczne, 

2) miejscach określonych w zezwoleniach jednorazowych, 

3) innych sezonowych miejscach podawania napojów alkoholowych (ogródki gastronomiczne). 

§ 3. 1.  Punkty sprzedaży i podawania napojów alkoholowych mogą być usytuowane w odległości 

nie mniejszej niż 50 metrów od następujących obiektów budowlanych: 

- szkół podstawowych, żłobków, przedszkoli, 

- obiektów kultu religijnego, 

- cmentarzy, 

2. Odległość określoną w ust. 1 mierzy się od drzwi wejściowych wymienionych budynków do wejścia do 

punktu sprzedaży lub podawania napojów alkoholowych najkrótszym pieszym ciągiem komunikacyjnym. 

§ 4.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Padew Narodowa. 

§ 5.  Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Oświatowo Socjalnej. 
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§ 6. Traci moc uchwała: Rady Gminy w Padwi Narodowej Nr XXIV/118/97 Rady Gminy  z dnia 

29 czerwca 1997r  w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych  oraz określenia zasad 

usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów 

(Dz.Urz.Woj.Podka. z 2007 r Nr 76 poz. 1740, z 2008 r Nr 94, poz. 2172, z 2009 r Nr 15, poz. 375,  oraz 

z 2013 r, poz. 3356 ). 

§ 7.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego. 

  

 

Przewodniczący Rady Gminy 
 

 

Janusz Bik 
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