
Uchwała Nr XXX/161/05 

Rady Gminy Kołaczyce  

z dnia 30 marca 2005r. 
 

w sprawie ustalenia zasad usytuowania punktów sprzedaży napojów 

alkoholowych na terenie gminy Kołaczyce 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. l i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 

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

Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 

80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1003, Nr 

214, poz. 1806.) art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 26.10.1982r. o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz. 1231, Nr 167, poz. 

1372; z 2003r. Nr 80, poz. 719, Nr 122, poz. 1143, z 2004r. Nr 29, poz. 257, Nr 99, 

poz. 1001, Nr 152, poz. 1597, Nr 273, poz. 2703 z 2005r Nr 23, poz. 186) Rada Gminy 

Kołaczyce uchwala, co następuje: 

 

§1. Ustala się następujące zasady usytuowania punktów sprzedaży napojów 

alkoholowych: 

1. punkty sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia 

w miejscu i poza miejscem sprzedaży nie mogą być usytuowane bliżej niż: 

a) 50 m od szkół, kościołów (odległość mierzona jest drogą uczęszczaną od 

głównego wejścia do obiektu, w którym znajduje się punkt sprzedaży 

alkoholu do ściany obiektów), 

b) 20 m od pobocza drogi krajowej Jasło - Pilzno i drogi powiatowej 

Kołaczyce - Lubla, 

c) 8 m od pobocza drogi krajowej Jasło - Pilzno i drogi powiatowej 

Kołaczyce - Lubla w przypadku posiadania miejsca do zatrzymania 

przynajmniej na 2 samochody osobowe, 

2.  ograniczenia wymienione w ust. l pkt. b i c nie dotyczą punktów sprzedaży 

piwa. 

 

§2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy. 

 

§3.  Traci moc uchwała Nr VI/35/03 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 20 luty 2003r. 

w sprawie ustalenia zasad usytuowania punktów sprzedaży napojów 

alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów. 

 

§4. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego. 

 

 
 


