
                                                        
Uchwała Nr 13/III/06 

Rady Gminy w Radominie 
z dnia 28 grudnia 2006 roku

w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 
% alkoholu przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży oraz 
usytuowania punktów sprzedaży alkoholu.

        Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz. 1568, z 
2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 
175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337), art. 12 ust.1, ust. 2 i ust. 4 
ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi (Dz. U z 2001 r. Nr  128, poz. 1401, z 2002 r. Nr 147, poz.1231 i Nr 167, poz. 1372, 
z 2003 r. Nr 80, poz. 719 i Nr 122, poz. 1143, z 2004 r. Nr 29, poz. 257,  Nr 99, poz. 1001, Nr 152, 
poz. 1597 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 23, poz.186, Nr 132, poz. 1110, Nr 155, poz. 1298 i Nr 
179, poz.1485 oraz z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i Nr 171 poz. 1225) uchwala się, co następuje:

        § 1. Ustala się na terenie gminy Radomin liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych 
zawierających powyżej 4,5 % alkoholu do spożycia poza miejscem sprzedaży jak również w 
miejscu sprzedaży w ilości 23 z podziałem na poszczególne sołectwa stanowiących załącznik do 
niniejszej uchwały.

                   § 2. 1. Na terenie gminy punkt sprzedaży  napojów alkoholowych nie powinien być 
usytuowany bliżej 20 m od granicy szkół i innych placówek oświatowo -  wychowawczych, 
obiektów kultu religijnego, zakładów opieki zdrowotnej oraz zakładów przemysłowych.
2. W uzasadnionych wypadkach Wójt po zaciągnięciu opinii Rady Gminy może zezwolić na dalszą 
działalność już istniejących punktów sprzedaży napojów alkoholowych z zastosowaniem odstępstw 
od zasady określonej w § 1 jeżeli prowadzenie tych punktów posiada pozytywną  opinię właściwej 
Rady Soleckiej i nie powoduje zakłóceń w funkcjonowaniu instytucji i organizacji mieszczących się 
w obiektach i miejscach wymienionych w § 1.

        § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

        § 4. Traci moc uchwała nr 10/93 Rady Gminy w Radominie z dnia 21 czerwca 1993 r. w 
sprawie  ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % 
alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania punktów 
sprzedaży alkoholu. 

       § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.  



Załącznik do uchwały nr 13/III/06 
Rady Gminy w Radominie 

z dnia 28 grudnia 2006 r. 

Lp. Sołectwo Liczba punktów 

spożycie
w miejscu
sprzedaży

spożycie
poza 

miejscem
sprzedaży

1. Radomin 10 2 8
2. Bocheniec 1 - 1
3. Dulsk 3 - 3
4. Kamionka 1 - 1
5. Łubki 1 1
6. Płonne 2 - 2
7. Piórkowo 2 - 2
8. Szczutowo 1 - 1
9. Szafarnia 2 1 1

 Ogółem gmina Radomin 23 3 20


