
UCHWAŁA NR LI/316/ 2018 
RADY GMINY SZYDŁÓW 

z dnia 24 lipca 2018 r. 

w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Szydłów miejsc sprzedaży i podawania napojów 
alkoholowych 

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000) oraz art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 
1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (jednolity tekst Dz. U z 2016 r. poz. 487, 
z 2017 r. poz. 2245, poz. 2439, z 2018 r. poz. 310, poz. 650), w związku z art. 4 ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. 
0 zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie 
imprez masowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 310), po uzyskaniu opinii jednostek pomocniczych gminy, Rada Gminy 
Szydłów uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się zasady usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy 
Szydłów przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży, które nie mogą być usytuowane 

•
w odległości mniejszej niż 10 metrów od obiektów chronionych: 1) przedszkoli, 2) szkół podstawowych, 3) 
gimnazjum, 4) ośrodków zdrowia, 5) centrum kultury, 6) obiektów sportowych, 7) ogrodzonych placów zabaw 
1 boisk 8) kościołów, 

2. Pomiaru odległości dokonuje się: 

a) najkrótszą drogą wzdłuż osi ciągów komunikacyjnych dla ruchu pieszych od głównych drzwi wejściowych 
do obiektów, o których mowa w ust. 1 do głównych drzwi wejściowych miejsc sprzedaży napojów alkoholowych, 
przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży, 

b) w przypadku, gdy obiekty wymienione w ust. 1 są ogrodzone, pomiaru odległości dokonuje się najkrótsza 
drogą wzdłuż ciągów komunikacyjnych od wejścia na teren posesji obiektów wymienionych w ust. 1 do drzwi 
wejściowych miejsc sprzedaży napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem 
sprzedaży. 

§ 2. Ograniczenia odległości o których mowa w § l ust. 1, nie dotyczą miejsca sprzedaży, podawania 
i spożywania napojów alkoholowych podczas imprez masowych organizowanych na podstawie ustawy z dnia 
20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (jednolity tekst Dz. U. z 2018 roku. poz. 310) oraz na 
innych imprezach odbywających się na wolnym powietrzu. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szydłów. 

§ 4. Traci moc uchwała Nr VI / 48/ 99 Rady Gminy Szydłów z dnia 10 lutego 1999 roku w sprawie określenia 
zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Szydłów. 

§ 5. Traci moc uchwała Nr XII I / 69/ 2007 Rady Gminy Szydłów z dnia 31 lipca 2007 roku w sprawie ustalenia 
czasu pracy placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności. 

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie 
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

Przewodniczący Jjfady Gminy 

IrencBS/E Jastrząb 
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