Uchwała NR XXXI / 168 /09
Rady Gminy Rejowiec Fabryczny
z dnia 29 maja 2009 r.
w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Rejowiec Fabryczny miejsc sprzedaży
i podawania napojów alkoholowych
Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z późn. zm./ oraz art. 12 ust.2 ustawy z
dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /
Dz. U. z 2007r. Nr 70, poz. 473, z późn. zm./ Rada Gminy Rejowiec Fabryczny uchwala,
co następuje:
§1
1. Miejsca sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Rejowiec
Fabryczny nie mogą być usytuowane na terenie :
a/ obiektów placówek oświatowych : przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów wraz
z ogrodzonymi : placami szkolnymi i boiskami,
b/ obiektów kultu religijnego,
c/ dworców kolejowych,
d/ obiektów sportowych,
e/ zakładów opieki zdrowotnej i społecznej,
f/ zakładów przemysłowych.
2. Miejsca sprzedaży i podawania napojów alkoholowych nie mogą być usytuowane w
odległości mniejszej niż 15 m w przypadku napojów przeznaczonych do spożycia poza
miejscem sprzedaży od granicy terenu obiektów wymienionych w ust. 1 oraz
w odległości mniejszej niż 100 m w przypadku napojów przeznaczonych do spożycia w
miejscu sprzedaży od granicy terenu obiektów wymienionych w ust. 1.
3. Pomiaru odległości określonych w ust. 2 należy dokonać najkrótszą drogą dojścia od
wejścia do punktu sprzedaży do wejścia na teren obiektu chronionego, z zaznaczeniem,
że odległości te będą mierzone wzdłuż osi dróg publicznych, przy których są
usytuowane.
§2
Dopuszcza się, odstąpienie od wymogów odległościowych, określonych w § 1 ust. 2,
w przypadku wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dla
przedsiębiorców prowadzących sprzedaż alkoholu - kontynuujących działalność
gospodarczą w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej
4,5 % za (za wyjątkiem piwa) w tym samym punkcie sprzedaży za zgodą administratora
obiektów wymienionych w § 1 .
§3
Traci moc uchwała Nr XIX/81/93 Rady Gminy Rejowiec Fabryczny z dnia 3 lipca
1993 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie
Gminy Rejowiec Fabryczny.

§4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rejowiec Fabryczny.
§5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubelskiego .
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