UCHWAŁA NR XXIII/185/12
RADY GMINY SUWAŁKI
z dnia 25 września 2012 r.
w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Suwałki miejsc sprzedaży i podawania
napojów alkoholowych.
Na podstawie z 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, Nr 115, poz. 793, Nr 176, poz. 1238;
z 2008 r. Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 144, poz. 1175; z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr
127, poz. 857; z 2011r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz.654, Nr 120, poz. 690) Rada Gminy
Suwałki uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Miejsce sprzedaży i podawanie napojów alkoholowych nie może być usytuowane w odległości
mniejszej niż 20 metrów od niższej wymienionych obiektów:
1) szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowo – wychowawczych gdzie prowadzone są zajęcia
szkolne z młodzieżą,
2) świetlic i innych placówek, w których odbywają się zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży do
lat 18,
3) obiektów kultu religijnego (kościołów, cmentarzy),
4) oraz pozostałych obiektach wymienionych w art. 14 ust.1 ustawy z dnia 26 października 1982 r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
2. Odległość mierzy sie wytyczonymi ciągami przeznaczonymi dla pieszych, od drzwi wejściowych
punktu sprzedaży (lub sprzedaży i podawania) napojów alkoholowych do drzwi wejściowych obiektu
chronionego.
§ 2. Wójt Gminy po zasięgnięciu opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
może zezwolić na dalszą działalność istniejących punktów sprzedaży napojów alkoholowych do końca
2016 roku z zastrzeżeniem odstępstw określonych w § 1 od zasad, jeżeli prowadzenie tych punktów nie
powoduje zakłóceń w działalności instytucji i organizacji wymienionych w § 1.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suwałki.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Maciej Suchocki
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