
UCHWAŁA NR LII/341/2018
RADY MIEJSKIEJ W IWONICZU-ZDROJU

z dnia 23 lipca 2018 r.

w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój, miejsc sprzedaży i podawania 
napojów alkoholowych.

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 
z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 3, 5 i 7 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.)

Rada Miejska w Iwoniczu-Zdroju
u c h w a l a, co następuje:

§ 1. 1 Określa się ogólnie obowiązujące zasady usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na 
terenie Gminy Iwonicz-Zdrój:

1) punkty sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu lub poza miejscem 
sprzedaży powinny być usytuowane w odległości nie mniejszej niż 50 metrów w linii dojścia do obiektów 
kultu religijnego, szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych, zakładów opieki społecznej, 
obiektów sportowych, basenów,

2) przez linię dojścia rozumie się najbliższą odległość w pieszym ciągu komunikacyjnym od drzwi 
wejściowych głównych punktu - miejsca sprzedaży i podawania napojów alkoholowych - do drzwi 
wejściowych obiektów wymienionych w pkt. 1,

3) zasady określone w punkcie 1 nie dotyczą punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do 
spożycia na miejscu lub poza miejscem sprzedaży - jeżeli w okresie ważności zezwoleń wydanych dla 
przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w tych punktach, powstały obiekty, o których 
mowa w § 1 pkt. 1.

§ 2. 1. Sezonowymi miejscami sprzedaży i podawania napojów alkoholowych mogą być funkcjonujące od 
15 kwietnia do 15 października letnie „ogródki gastronomiczne”, usytuowane bezpośrednio przy danym lokalu 
gastronomicznym,  dla którego wydano zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, a ogródek 
nie jest odrębnym punktem sprzedaży alkoholu.

2. Pod pojęciem „ogródek gastronomiczny” rozumie się wydzielone przestrzennie elementy lekkiej 
konstrukcji z otoczenia, miejsce wraz z ustawionym wyposażeniem zorganizowane przez właścicieli lokali 
gastronomicznych posiadających odpowiednie zaplecze sanitarne i socjalne, przeznaczone wyłącznie do 
świadczenia usług gastronomicznych.

§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy Iwonicz-Zdrój.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego.

 

Przewodniczący Rady

Józef Sowiński
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