
 
Uchwała Nr V/28/2007 
Rady Gminy Santok 
z dnia 22.02.2007r. 

 
w sprawie : określenia zasad usytuowania na terenie gminy Santok miejsc  
                     sprzedaŜy  i podawania napojów alkoholowych.    
                     
                    Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o 
samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001r., Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 
późniejszymi zmianami, oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982r. 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( tj. Dz. U. z 
2002r. Nr 147, poz. 1231, z późniejszymi zmianami ) 
uchwala się, co następuje: 
 
§ 1. 
1. Ustala się zasady usytuowania na terenie gminy Santok miejsc sprzedaŜy i 

podawania napojów alkoholowych w sposób następujący: 
 
1) Przy sprzedaŜy i podawania napojów alkoholowych zachowana musi być   

odległość punktu nie mniejsza niŜ 50m w stosunku do następujących 
obiektów: 

a) placówek oświatowo - wychowawczych  i opiekuńczych tj. : 
- przedszkoli 
- szkół 
- internatów 

b) obiektów kultu religijnego tj. : 
- kościołów 
- kaplic 

c) placówek słuŜby zdrowia tj. : 
- ośrodki zdrowia 

    d) wiejskich obiektów rekreacji i sportu 
 nr 2"), 
2. Odległość określoną w ust. 1 pkt 1 mierzy się od wejścia lub wyjścia z terenu     

chronionego do wejścia do punktu sprzedaŜy lub podawania napojów     
alkoholowych, najkrótszą drogą, którą moŜliwe jest dotarcie do punktu. 

 
§ 2. 
Dopuszcza się sprzedaŜy napojów alkoholowych do 4,5% alkoholu, do spoŜycia 
w miejscu sprzedaŜy przez sklepy w miejscu do tego wyznaczonym w tzw. 
„ogródkach piwnych’’. 
 
§ 3. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Santok. 
 
 



 
§ 4. 
Traci moc uchwała Rady Gminy Santok Nr III / 28 / 2002r. z dnia 30 grudnia 
2002r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaŜy napojów zawierających 
powyŜej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spoŜycia poza 
miejscem sprzedaŜy i w miejscu sprzedaŜy oraz określenia zasad usytuowania 
miejsc sprzedaŜy i podawania napojów alkoholowych. 
 
§ 5. 
Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa  Lubuskiego. 
 
                                           

                                                      Przewodniczący Rady Gminy 
 
                                                 Tadeusz Boczula 
 
 
 
                                                                                             


