DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
Rzeszów, dnia 23 sierpnia 2018 r.
Poz. 3643
UCHWAŁA NR LXXV/994/18
RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI
z dnia 21 czerwca 2018 r.
w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Stalowa Wola
miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2016 r. poz. 487 ze zm.)
uchwala się co następuje:
§ 1. 1. Ustala się, że sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza
miejscem sprzedaży może być prowadzona w punktach zlokalizowanych tak, aby w najbliższej okolicy punktu
sprzedaży napojów alkoholowych w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz w strefie usytuowanej 100 metrów od niego nie znajdowały się:
1) szkoły: podstawowe, ponadpodstawowe, artystyczne, o których mowa w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia
14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe,
2) placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego
zamieszkania, o których mowa w art. 2 pkt 8 w rozumieniu ustawy wymienionej w pkt 1,
3) placówki wsparcia dziennego prowadzone w formie opiekuńczej i specjalistycznej, o których mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej,
4) placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego
w art. 95 ust. 1 w rozumieniu ustawy wymienionej w pkt 3,

i interwencyjnego,

o których

mowa

5) kościoły,
6) ośrodek pomocy społecznej, o którym mowa w art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy
społecznej,
7) ośrodki wsparcia i interwencji kryzysowej,
8) schroniska dla osób bezdomnych,
9) podmioty lecznicze udzielające świadczeń w ramach lecznictwa odwykowego w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej,
10) szpitale w rozumieniu przepisów ustawy, o której mowa w pkt 9.
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2. Odległość, o której mowa w ust. 1 mierzona jest od głównych drzwi wejściowych punktu sprzedaży do
głównych drzwi wejściowych do obiektu chronionego, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-10 wzdłuż najkrótszych
ciągów komunikacyjnych przeznaczonych do ruchu pieszych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca
1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1260 ze zm.), bez napotykania przeszkód i narażania
się na naruszenie prawa.
§ 2. Miejsca sprzedaży napojów alkoholowych istniejące przed dniem podjęcia niniejszej uchwały mogą
funkcjonować na warunkach i w lokalizacji dotychczasowej, jednak nie dłużej niż do wygaśnięcia zezwolenia.
§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stalowej Woli.
§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXXIX/485/16 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 28 września 2016 roku
w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Stalowa Wola miejsc sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2016 r. poz. 3337).
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego.
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