
UCHWAŁA NR XIII/93/2012
RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA

z dnia 9 maja 2012 r.

w sprawie:zasad usytuowania na terenie Miasta i Gminy Wielichowo 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 późn.zm./ oraz art.12 ust.2 ustawy z dnia 26 października 1982r o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi/tekst jedn.Dz.U.z 2007 r. Nr 70 poz.473 z późn.zm./ uchwala się,co następuje: 

§ 1. 

Ustala się następujące zasady usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie 
Miasta i Gminy Wielichowo: 

1) Punkty sprzedaży  napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Wielichowo nie mogą być usytuowane 
w odległości mniejszej niż 50 m liczonej od głównego wejścia punktu sprzedaży do głównego wejścia do 
następujących obiektów: 

a) szkół, 

b) obiektów kultu religijnego. 

2) Odległość,o której mowa w ust.1 , należy mierzyć według drogi komunikacyjnej. 

§ 2. 

Traci moc uchwała Nr XXII/115/93 Rady Miejskiej w Wielichowie z dnia 26 lipca 
1993r.,w sprawie:określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych. 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wielichowo. 

§ 4. 

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

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

Stanisław Marciniak
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Uzasadnienie

do Uchwały Nr XIII/93/2012 

Rady Miejskiej Wielichowa 

z dnia 9 maja 2012r. 

Zgodnie z ustawą do kompetencji Rady Miejskiej należy określanie zasad usytuowania miejsc sprzedaży 
i podawania napojów alkoholowych.Ze względu na powyższe konieczna jest zmiana zapisów dotychczas 
obowiązującej Uchwały Rady Miejskiej w Wielichowie,która obowiązywała od 13 lipca 1993r.,w celu 
dostosowania jej do nowych przepisów. 

Proponowana uchwała zachowuje,przyjętą przez Radę Miejską w 1993r., zasadę lokalizacji punktów sprzedaży 
napojów alkoholowych ,zmieniony został jedynie sposób pomiaru odległości od punktu sprzedaży do obiektu 
chronionego,gdyż jako jedyne rozwiązanie zawarte w uchwale z 1993r budziło kontrowersje. 

 

Burmistrz Miasta i Gminy 

Adam Łaniecki
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