
MIASTAIGMIN-V U C H W A L A NrVII/42/07 
I> O L S K Rady Miasta i Gminy Dolsk 

z dnia 28 marca 2007 roku 

w sprawie ustalenia liczby punktow sprzedazy napojow alkoholowych 
zawieraĵ cych powyzej 4,5 % alkoholu / z wyĵ tkiem piwa/, przeznaczonych 
do spozycia poza miejscem sprzedazy jak i w miejscu sprzedazy oraz zasad 
usytuowania na terenie miasta i gminy Dolsk miejsc sprzedazy i podawania 
napojow alkoholowych 

Na podstawie art.l2 ust.l i 2 ustawy z dnia 26 pazdzieraika 1982 r. o wychowaniu 
wtrzezwosci i przeciwdziataniu alkoholizmowi /Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231, Dz.U. Nr 
167, poz.1372, z2003r.Nr80,poz. 719, Nr 122, poz. 1143, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 99, poz. 
1001, Nr 152, poz. 1597 ,Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr23,poz. 186, Nr 132, poz. 1110, Nr 155, 
poz. 1298, Nr 179, poz. 1485 i z2006r. Nr 170, poz. 1217 i Nr 171, poz. 1225/ 
Rada Miasta i Gminy Dolsk u c h w a 1 a , co nast̂ puje: 

§ l.Ustala siQ dla terenu miasta i gminy Dolsk liczb? punktow sprzedazy napojow 
alkoholowych zawierajXcych powyzej 4,5 % alkoholu / z wyj^tkiem piwa/: 

1/ 30 punktow sprzedazy napojow alkoholowych przeznaczonych do spozycia 
poza miejscem sprzedazy, 

2/15 punktow sprzedazy napojow alkoholowych przeznaczonych do spozycia 
w miejscu sprzedazy. 

§2. Ustalasi^ nastgjuj^ce zasady usytuowania na terenie miasta i gminy miejsc 
sprzedazy i podawania napojow alkoholowych: 
1/ punkty sprzedazy napojow alkoholowych powyzej 4,5 % zawartosci alkoholu / z 
wyj^tkiem piwa/ mog^ bye lokalizowane w odlegtosci nie mniejszej niz 80 metrow od 
szkol, przedszkoli, kosciolow, kaplic i zakladow opieki zdrowotnej, przy czym odleglosc 
ustala si? wedhig mierzonej drogi od wejscia do punktu sprzedazy do wejscia wyzej 
wymienionych obiektow; 
21 punkty sprzedazy napojow alkoholowych do 4,5% alkoholu oraz na piwo mog^ bye 
lokalizowane w odleglosci nie mniejszej niz 25 metrow od szkoi, przedszkoli, 
kosciolow, kaplic i zakladow opieki zdrowotnej, przy czym odleglosc ustala si? wedlug 
mierzonej drogi od wejscia do punktu sprzedazy do wejscia wyzej wymienionych obiektow. 

§ 3. Wykonanie uchwaiy powierza si? Burmistrzowi Miasta i Gminy Dolsk. 

§ 4. Traci moc uchwala NrVI/42/2003 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 31 marca 
2003 r. w sprawie ustalenia liczby punktow sprzedazy napojow zawieraj^cych powyzej 
4,5% alkoholu /zwyj^tkiem piwa/, przeznaczonych do spozycia poza miejscem 
sprzedazy jak i w miejscu sprzedazy oraz zasad usytuowania na terenie miasta 

O D P I S 


