
UCHWAŁA NR LII/319/18

RADY MIEJSKIEJ w IŁŻY

 z dnia 06.08.2018 r.

w sprawie: ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Iłża miejsc sprzedaży
i podawania napojów alkoholowych

           Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 40 ust. 1 i art. 41 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.) po uzgodnieniu z Gminą Komisją Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Iłży oraz  po uprzednim zasięgnięciu opinii  jednostek pomocniczych gminy, Rada
Miejska w Iłży  uchwala co następuje:

                                                                                 § 1.

1. Określa się zasady usytuowania punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych  na 
terenie Gminy Iłża stanowiąc, że punkty sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do 
spożycia poza miejscem sprzedaży (detal) i podawania napojów alkoholowych nie mogą być 
usytuowane w odległości  mniejszej niż 30 metrów od obiektów chronionych .

2. Przez obiekty chronione rozumie się:

1) przedszkola, żłobki;

2) szkoły wszystkich typów oraz inne placówki oświatowo wychowawcze;

3) obiekty kultu religijnego;

4) zakłady opieki zdrowotnej;

5) dworzec autobusowy;

6) obiekty sportowe;

7) kąpieliska i zalewy.

3. Pomiaru odległości dokonuje się najkrótszą drogą dojścia od wejścia do punktu sprzedaży do 
wejścia na teren obiektu chronionego.

                                                                                  § 2.

Dopuszcza się odstąpienie od wymogów określonych w § 1 w odniesieniu do placówek posiadających 
zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% oprócz piwa 
przeznaczonych do spożycia  poza miejscem sprzedaży – wydane dla przedsiębiorców kontynuujących 
działalność  gospodarczą, jeżeli w okresie ważności tych zezwoleń powstały obiekty chronione.

                                                                                   § 3.



Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Iłży.

                                                                                   § 4.

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

   Przewodniczący Rady 

Józef Skrobisz 


