
UCHWAŁA NR XI/78/2019
RADY GMINY MIELEC

z dnia 27 listopada 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/272/2018 Rady Gminy Mielec z dnia
28 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Mielec miejsc sprzedaży i podawania 

napojów alkoholowych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(t.j. Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506 z późn. zm.) art. 12 ust. 3, 5 i 7 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 z późn. zm.)

RADA GMINY MIELEC
uchwala co następuje :

§ 1. 

Dokonuje się zmiany uchwały Nr XXXIX/272/2018 Rady Gminy Mielec z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie 
zasad usytuowania na terenie Gminy Mielec miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych w ten sposób, 
że w § 1:

- ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Wójt Gminy Mielec wydając zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych kieruje się zasadą, że 
przy sprzedaży napojów alkoholowych winna być zachowana odległość punktu  sprzedaży 
nie mniejsza niż 100 metrów w stosunku do następujących obiektów:

- placówek oświatowo-wychowawczych takich jak: szkoły, przedszkola,

- obiektów kultu religijnego tj. kościołów, kaplic,

- cmentarzy,

- ust. 3 otrzymuje brzmienie:

Przez odległość określoną w punkcie 2 należy rozumieć:

- odległość mierzoną od głównego wejścia punktu sprzedaży napojów alkoholowych do głównego wejścia 
do budynku zajmowanego przez : szkoły, przedszkola, obiekty kultu religijnego, cmentarze, szlakiem 
komunikacyjnym pieszych zgodnie z zasadami ruchu drogowego,

- w przypadku braku wytyczonego szlaku odległość mierzona będzie w linii prostej  od głównego wejścia 
punktu sprzedaży napojów alkoholowych do głównego wejścia do budynku zajmowanego przez : 
szkoły, przedszkola, obiekty kultu religijnego, cmentarze,

- w przypadku, gdy są one ogrodzone odległość mierzona jest szlakiem komunikacyjnym pieszych 
zgodnie z zasadami ruchu drogowego od wejścia na teren do drzwi wejściowych miejsc sprzedaży lub 
podawania napojów alkoholowych.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mielec.
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§ 3. 

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