
UCHWAŁA NR VI/35/2015
RADY GMINY RYBCZEWICE

z dnia 21 maja 2015 r.

w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc 
sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Rybczewice.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 
594 z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 ze zm.), Rada Gminy Rybczewice uchwala,
co następuje:

§ 1. Ustala się liczbę punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), 
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na 18 punktów.

§ 2. Ustala się liczbę punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), 
przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na 3 punkty.

§ 3. Ustala się zasady usytuowania na terenie Gminy Rybczewice miejsc sprzedaży i podawania napojów 
alkoholowych, stanowiąc że:

1) Punkty sprzedaży napojów o zawartości powyżej 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do 
spożycia poza miejscem sprzedaży może być usytuowany w odległości nie mniejszej niż 50 metrów od 
obiektów użyteczności publicznej takich jak : szkoła, kościół, cmentarz, zakład opieki zdrowotnej, obiekt 
sportowy;

2) Punkt sprzedaży i podawania napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży może 
być usytuowany w odległości nie mniejszej niż 100 metrów od obiektów użyteczności publicznej takich jak: 
szkoła, kościół, cmentarz, zakład opieki zdrowotnej, obiekt sportowy ;

§ 4. Odległości, o których mowa w §3  powinny być mierzone najkrótszą drogą dojścia, wytyczonymi ciągami 
komunikacyjnymi od drzwi wejściowych do lokalu gastronomicznego lub punktu handlowego do drzwi 
wejściowych obiektów użyteczności publicznej.

§ 5. Tracą moc:

1) Uchwała Nr XXXII/138/97 Rady Gminy Rybczewice z dnia 25 czerwca 1997 r. w sprawie ustalenia liczby 
punktów, zasad usytuowania i warunków sprzedaży napojów alkoholowych.

2) Uchwała Nr XXIV/126/01 Rady Gminy Rybczewice z dnia 28 września 2001 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 
XXXII/138/97 Rady Gminy Rybczewice z dnia 25 czerwca 1997 r. w sprawie ustalenia liczby punktów, zasad 
usytuowania i warunków sprzedaży napojów alkoholowych.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rybczewice.
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§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Lubelskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Rybczewice

Lech Miściur
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