
UCHWAŁA Nr XLVIII/289/18 

RADY GMINY IŁOWO-OSADA 

z dnia 16 lipca 2018 r. 

w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Iłowo-Osada miejsc sprzedaży  

i podawania napojów alkoholowych 

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

(jednolity tekst: Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) w związku z  art. 12 ust. 3  ustawy 

z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 

(jednolity tekst: Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.), uchwala się co następuje: 

§1. 

Ustala się, że punkt sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu 

sprzedaży, powinien być usytuowany w odległości nie mniejszej niż 120 m od szkół, 

przedszkoli, kościołów, placówek oświatowo-wychowawczych i opiekuńczych.  

§2. 

  Ustala się, że punkt sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza 

miejscem sprzedaży, powinien być usytuowany w odległości nie mniejszej niż 35m od szkół, 

przedszkoli, kościołów, placówek oświatowo-wychowawczych i opiekuńczych.  

§3. 

 Odległości, o których mowa w § 1 i § 2 mierzone są ciągami komunikacyjnymi, 

przeznaczonymi dla ruchu pieszych, będącymi najkrótszą drogą dojścia od wejścia do obiektu 

chronionego do wejścia do punktu sprzedaży przy czym wejście rozumiane jest jako drzwi 

wejściowe do budynku. 

§4. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Iłowo-Osada. 

§5. 

Traci moc § 2 Uchwały Nr XXIV/211/2002 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 25 lutego 2002 r. 

w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu 

/z wyjątkiem piwa/ przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu 

sprzedaży, oraz określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych (Dz. 

Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2002 r., poz.680) 

§6. 

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

Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

 

       Przewodniczący Rady Gminy 

            Teresa Świątkowska  

  

 



UZASADNIENIE 

do projektu uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Iłowo-Osada 

miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 

 

 

 Projekt uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Iłowo-Osada  

miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych opracowany został w oparciu 

o przepisy ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (jednolity tekst: Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. 

zm.). 

 Art. 12  ust. 3 w/w ustawy nakłada na rady gmin obowiązek podjęcia 

uchwały dotyczącej ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc 

sprzedaży i podawania napojów alkoholowych  

 Dotychczasowa Uchwała Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 25 lutego 2002 r.  

w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 

4,5% alkoholu /z wyjątkiem piwa/ przeznaczonych do spożycia poza miejscem 

sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży, oraz określenia zasad usytuowania miejsc 

sprzedaży napojów alkoholowych zachowuje moc do dnia wejścia w życie nowej 

uchwały, nie dłużej jednak niż do 9 września 2018 r. 

 W związku z powyższym przygotowano projekt uchwały w sprawie zasad 

usytuowania na terenie Gminy Iłowo-Osada miejsc sprzedaży i podawania 

napojów alkoholowych.   

 Stosownie do art. 12 ust. 5 ustawy o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Rada Gminy w Iłowie-Osadzie, przed podjęciem 

uchwały, zasięgnęła opinii jednostek pomocniczych gminy.  

  

 


