UCHWAŁA

Nr LIV/296/18
RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Polanów miejsc
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
Na podstawie art. 18 ust. 2pkt15 ustawy z dnia 8 marca 1990 ro samorządzie
gminnym (tekst jednolity- Dz. U. 2017, poz. 1875, zmiany: Dz. U. 2017, poz. 2232 ,
Dz. U. 2018, poz. 130) oraz art. 12 ust. 3 i art. 14 ustawy z dnia 26 października 1982
r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2016, poz. 487,
zmiany: Dz. U.2015,poz. 1893,Dz. U.2017,poz.2439, Dz. U.2017,poz.2245, M.
P. 2017, poz. 181, Dz. U. 2018, poz. 31 O, M. P. 2018, poz. 159), po uzyskaniu opinii
jednostek pomocniczych gminy, uchwala się co następuje:
(

§ 1. Ustala się następujące zasady usytuowania na terenie Gminy Polanów miejsc
i podawania napojów alkoholowych:

sprzedaży

(

1. Miejsca sprzedaży i podawania napojów alkoholowych winny być usytuowane
w taki sposób, aby nie powodowały utrudnień w realizacji zadań przez
administrację publiczną, szkoły, przedszkola, żłobki, instytucje kultury, placówki
oświatowo-wychowawcze i opiekuńcze oraz w miejscach kultu religijnego - w
odległości nie mniejszej niż 20 metrów.
2. Odległość, o której mowa w punkcie 1 liczona jest najkrótszą drogą dojścia
ciągiem dróg publicznych od wejścia do budynku, w którym sprzedawane są
napoje alkoholowe do wejścia do obiektów, których mowa w punkcie 1.
Natomiast w przypadku terenu ogrodzonego - do wejścia na teren
nieruchomości, na której znajduje się punkt sprzedaży lub podawania napojów
alkoholowych.
3. Punkt sprzedaży lub podawania napojów alkoholowych nie może być
usytuowany na targowisku miejskim.
4. Nie wydaje się zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych
do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży, gdzie prowadzona jest
sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych na 'podstawie odrębnych zezwoleń.
5. Możliwa jest sprzedaż napojów alkoholowych w ogródkach gastronomicznych,
zlokalizowanych bezpośrednio przy punktach sprzedaży tych napojów,
posiadających zezwolenie na ich sprzedaż przeznaczonych do spożycia w
miejscu sprzedaży.

§ 2. Dopuszcza się sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych na podstawie
wydanych odrębnie zezwoleń jednorazowych.

§ 3. Wprowadza się stafy zakaz spożywania napojów alkoholowych na:
1. Na klatkach schodowych i podwórkach budynków wielorodzinnych oraz w
bramach wejściowych do budynków.
2. Odcinkach dróg wewnętrznych i chodników prowadzących do wejścia do punktu
sprzedaży napojów alkoholowych do drogi publicznej.

§ 4. Wykonanie Uchwaly powierza się Burmistrzowi Polanowa.
§ 5. Traci moc Uchwała Nr V/43/2003 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 18 lutego
2003 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta i gminy miejsc sprzedaży i
podawania napojów alkoholowych (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z
2003 r. Nr 37, poz. 576).
§ 6. Traci moc

Uchwała

Nr VII 1/73/2003 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 26 czerwca
2003 r. w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu
detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności. (Dz.
Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2003 r. Nr 67, poz. 1196).

(
Uchwała wchodzi w życie po uplywie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz podaniu do publicznej
wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w

§ 7.

Polanowie oraz publikacji Biuletynie Informacji Publicznej.
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