
 

 

 
UCHWAŁA Nr  X/72/07 

RADY GMINY ZŁOTÓW 
z dnia 19 lipca 2007 r. 

 
 
 

w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Złotów miejsc sprzedaży i podawania 
napojów alkoholowych. 

 
 
 
 
                  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,    

Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, 

poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r.       

Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337) oraz   

art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości                       

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473) Rada Gminy Złotów 

uchwala, co następuje: 

 

 

         § 1. 1. Ustala się, że miejsca sprzedaży i podawania napojów alkoholowych nie mogą 

być usytuowane na terenie: 

        a/ obiektów sportowych, 

        b/ basenów i kąpielisk 

        c/ obiektów kultu religijnego, 

        d/ zakładów opieki zdrowotnej, 

        e/ dworców autobusowych i kolejowych. 

      2. Miejsca sprzedaży i podawania napojów alkoholowych nie mogą być usytuowane        

w odległości mniejszej niż 50 m od granicy terenu obiektów wymienionych w ust. 1, oraz 

terenu szkół i innych zakładów i placówek oświatowo – wychowawczych, opiekuńczych        

i domów studenckich. 

3. Odległość określoną w ust. 2 mierzy się od wejścia terenu chronionego do wejścia do  

punktu sprzedaży lub podawania napojów alkoholowych, najkrótszą droga, którą możliwe jest 

dotarcie do punktu. 

 

 

        § 2. Wójt Gminy Złotów po zasięgnięciu opinii użytkownika obiektów wymienionych   

w § 1 ust. 1 może zezwolić na usytuowanie punktu sprzedaży napojów alkoholowych                   

z zastosowaniem odstępstw od zasady wymienionej w § 1 ust. 2 (odległości 50 m). 

 

 

        § 3.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Złotów. 
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        § 4.  Traci moc uchwała Nr XXXV/371/01 Rady Gminy Złotów z dnia 30 października 

2001 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% 

alkoholu (za wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak        

i w miejscu sprzedaży, zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży napojów 

alkoholowych oraz warunków ich sprzedaży.   

 

 

        § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

 

 

                                                                                              Przewodniczący Rady 

                                                                                                  /-/ inż. Piotr Lach 


