
UCHWALA NR XXXl/182/18 
RADY GMINY REGNÓW 

z dnia 29 maja 20 l 8 r. 

w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz 
zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Regnów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. I 5, art.40 ust.1,art.41 ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (Dz.U.z 20 18 roku poz. 994 i 1000) i art. 12 ust.I i 3 ustawy z dnia 
26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 
z 2016 roku, poz. 487; z 2015 r. poz.1893; z 2017 r. poz. 2245 i 2439; z 2018 r. poz. 3 1 O i 650), Rada 
Gminy Regnów uchwala, co następuje: 

§ I. Ustala się na terenie Gminy Regnów maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych: 

I ) zawierających do 4.5% alkoholu oraz piwa przeznaczonych do spożycia: 

a) poza miejscem sprzedaży- 8, 

b) w miejscu sprzedaży- 2; 

2) zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) do 18% alkoholu przeznaczonych do 
spożycia: 

a) poza miejscem sprzedaży- 8, 

b) w miejscu sprzedaży- 2; 

3) zawierających powyżej 18% alkoholu przeznaczonych do spożycia: 

a) poza miejscem sprzedaży- 8, 

b) w miejscu sprzedaży- 2. 

§ 2. Określa się następujące zasady usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych na 
terenie Gminy Regnów: 

I) punkt sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży 
jak i w miejscu sprzedaży powinien być usytuowany w odległoś,: i nie mniejszej niż 50 metrów od 
szkół, przedszkoli, placówek oświatowo-wychowawczych i kościoła ; 

2) odległość mierzy się wzdłuż osi ogólnodostępnych dróg z uwzględnieniem zasad ruchu 
drogowego od drzwi głównych, wejściowych obiektów wymienionych w pkt. I do drzwi 
wejściowych punktu sprzedaży lub podawania napojów alkoholowych z uwzględnieniem ciągów 
pieszych. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXIII/ 141 / 17 Rady Gminy Regnów z dnia 18 maja 2017 roku 
w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% 
alkoholu (z wyjątkiem piwa) do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz 
ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy 
Regnów (Dz.Urz.Woj.Łódzkiego z 2017 roku poz. 2764). 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Regnów 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od dnia O I września 2018 roku. 

Przewodniczący Rady - . . -,,_ / 
·-,; , r, ? Ct r /L( 

Kazimierz Tkaczyk 

Id: AEE29493-BA95-4B4 I-AA62-E74916859979. Podpisany Strona I 


