
U C H W A Ł A Nr 

Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej 

z dnia..............2018r. 

 

w sprawie: określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska miejsc 

sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 

 

 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 i 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 1875 z p.zm.) oraz art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 26 

października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U.  

z 2016 r. poz. 487 z p.zm.) Rada Miejska w Dąbrowie Tarnowskiej u c h w a l a , co następuje: 

 
       § 1 

 

Uchwała określa zasady usytuowania na terenie gminy Dąbrowa Tarnowska miejsc sprzedaży  

i podawania napojów alkoholowych. 

 

       § 2 

 

 Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1. punkcie – rozumie się przez to zarówno punkt sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych 

do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży ( miejscu podawania); punkt 

podawania napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży może zostać poszerzony  

o ogródek letni, w którym dozwolone jest podawanie (a nie sprzedaż) napojów alkoholowych, 

usytuowany przy tym punkcie; ogródek może także znajdować się naprzeciw głównego wejścia do 

punktu z tym, że odległość między tym wejściem, a najdalej wysuniętym miejscem ogródka nie 

może przekraczać 20 m, a teren ogródka nie może rozdzielony być jezdnią w rozumieniu Prawa  

o ruchu drogowym. 

2. ogródku – jest to wyodrębniona zagrodzona przestrzeń, zorganizowana na wolnym powietrzu, 

bezpośrednio przy lokalu gastronomicznym na terenie, którego odbywa się podawanie oraz 

spożywanie napojów alkoholowych. 

 

       § 3 

 

1. Punkt, ogródek nie może znajdować się w odległości mniejszej niż 50 metrów od następujących 

budynków i obiektów. 

 

 publicznych zakładów opieki zdrowotnej, 

 żłobków, niezależnie czy są publicznymi zakładami opieki zdrowotnej, 

 szkół, przedszkoli i internatów, 

 placówek oświatowo – wychowawczych i opiekuńczych, 

 siedzib sądów powszechnych, 

 obiektów sakralnych i kościelnych przeznaczonych do odprawiania nabożeństw, 

 dworców autobusowych i kolejowych, 

 cmentarzy, 

 domów pomocy społecznej, 

 

 



2.1 Odległość punktu od budynku lub obiektu wymienionego w ust. 1 ustala się mierząc odległość 

pomiędzy wejściem głównym do budynku a wejściami do obiektów wymienionych w ust. 1, 

liczona najkrótszą drogą dojścia ciągiem dróg publicznych. 

2.2 Odległość ogródka ustala się, mierząc odległość pomiędzy wejściami do obiektów 

wymienionych w ust. 1, a najdalej wysuniętym miejscem ogródka od punktu sprzedaży liczona 

najkrótszą drogą dojścia ciągiem dróg publicznych. 

 

       § 4 

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dąbrowy Tarnowskiej. 

 

       § 5 

 

Traci moc uchwała Nr XXII/140/04 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 30 czerwca 

2004 r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska miejsc 

sprzedaży i podawania napojów alkoholowych ( Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 

Nr 268 poz. 2956 ). 

 

       § 6 

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Małopolskiego 

          

 

 

       PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ 

 
        MGR JACEK SARAT 
 


