
UCHWALA NR XXXII/223/18
RADY GMINY OSTROWEK

z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleri na sprzedaz napojow alkoholowych oraz zasad
usytuowania miejsc sprzedazy i podawania napojow alkoholowych na terenie gminy Ostrowek

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie
gminnym /Dz. U. z2018r. poz. 994, poz. 1000/ oraz art. 12 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 26 pazdziernika
1982r. o wychowaniu w trzezwosci i przcciwdziataniu alkoholizmowi /Dz. U. z2016r . poz. 487,
z 2015 r. poz. 1893, z 2017 r. poz. 2245, poz. 2439, z 2018 r. poz. 310, poz. 650/ po zasi?gni?ciu opinii
jednostek pomocniczych na terenie gminy Ostrowek, uchwala si?, co nastepuje:

§ 1. l .Ustala si?, na terenie gminy Ostrowek, maksymalnq Hczb? zezwolen dla poszczegolnych
rodzajow napokow alkoholowych:

I ) do 4,5% zawartosci alkoholu oraz na piwo w ilosci 45 zezwolen;

2} powyzej 4,5% do 18% zawartosci alkoholu (z wyjatkiem piwa) w ilosci 45 zezwolen;

3) powyzej 18% zawartosci alkoholu w ilosci 45 zezwolen.

2. Ustala sie, na lerenic gminy Ostrowek, maksymalna liczbe zezwolen na sprzedaz napojow
alkoholowych przeznaczonych do spozycia w miejscu sprzedazy:

1) do 4,5% zawartosci alkoholu oraz na piwo w ilosci 10 zezwolen;

2) powyzej 4,5% do 18% zawartosci alkoholu (z wyjatkiem piwa) w ilosci 10 zezwolen;

3) powyzej 18% alkoholu w ilosci 10 zezwolen.

3. Ustala si?, na terenie gminy Ostrowek, maksymaln^ liczb? zezwolen na sprzedaz napojow
alkoholowych przeznaczonych do spozycia poza miejscem sprzedazy:

1) do 4,5% zawartosci alkoholu oraz na piwo w ilosci 35 zezwolen;

2) powyzej 4,5% do 18% zawartosci alkoholu (z wyjatkiem piwa) w ilosci 35 zezwolen;

3) powyzej 18% alkoholu w ilosci 35 zezwolen.

§2. l.Ustala si?, ze miejsca sprzedazy i podawania napojow alkoholowych na terenie gminy
Ostrowek nie mogq bye usytuowane w odleglosci mniejszej niz 40 metrow od:

1) szkot;

2) przedszkoli;

3) kosciolow.

2. Pomiaru odleglosci dokonuje si? najkrotszq droga wzdhiz ciagow komunikacyjnych dla ruchu
pieszych od gJownych drzwi wejsciowych do obiektow, o ktorych mowa w ust. 1 do gtownych drzwi
wejsciowych miejsc sprzedazy napojow alkoholowych, przeznaczonych do spozycia w miejscu lub poza
miejscem sprzedazy.

§ 3. Wykonanie uchwaly powierza si? Wojtowi Gminy Ostrowek.

§ 4. Tracq moc:

1) Uchwala Nr XXV/136/93 Rady Gminy w Ostrowku z dnia 6 sierpnia 1993 r. w sprawie okreslenia
punktow sprzedazy napojow alkoholowych zawierajacych powyzej 4,5% alkoholu / z wyjatkiem
piwa/ przeznaczonych do spozycia poza miejscem sprzedazy na terenie gminy Ostrowek;

Id: IB8847C7-FIF7-41C2-9056-7897BBBF07D5. I'odpisany Strona 1



2) Uchwaia Nr XXV/148/97 Rady Gminy w Ostrowku z dnia 30 grudnia 1997 r. w sprawie
wprowadzenia zakazu spozywania napojow alkoholowych w niektorych miejscach gminy Ostrowek;

3) Uchwala Nr XXV/173/01 Rady Gminy w Ostrowku z dnia 28 sierpnia 2001 r. w sprawie ustalenia
liczby punktow sprzedazy napojow zawieraj^cych powyzej 4,5% alkoholu /z wyjqtkiem piwa/,
przeznaczonych do spozycia w miejscu sprzedazy;

4) Uchwala Nr XXXII/216/02 Rady Gminy w Ostrowku z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie okreslenia
zasad usytuowania na terenie gminy Ostrowek miejsc sprzedazy napojow alkoholowych i warunkow
sprzedazy tych napojow

§ 5. Uchwala wchodzi w zycie po uptywie I4dn i od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzedowym
Wojewodztwa Lodzkiego.
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