
 

 

UCHWAŁA NR 388/7/LIII/18 

RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ 

z dnia 27 czerwca 2018 r. 

w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz ustalenia liczby 

zezwoleń na terenie gminy Iłowa 

Na podstawie art. 12 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2016, poz. 487 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (Dz. U. 2018, poz. 994 z późn. zm.) oraz po zasięgnięciu opinii 

jednostek pomocniczych gminy, Rada Miejska w Iłowej uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Miejsca sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz 

poza miejscem sprzedaży nie mogą być usytuowane w odległości mniejszej niż 30m od wejścia do szkół, 

przedszkoli, placówek oświatowo-wychowawczych i opiekuńczych, internatów oraz obiektów kultu 

religijnego, zwanych dalej „obiektami chronionymi”. 

2. Pomiaru odległości, o której mowa w ust. 1, dokonuje się: 

1) w linii prostej między głównymi wejściami do miejsca sprzedaży napojów alkoholowych i obiektów 

chronionych, 

2) w przypadku, gdy obiekty chronione są ogrodzone, pomiaru dokonuje się w linii prostej  pomiędzy główną 

bramą wejściową na tren posesji obiektu chronionego a głównymi drzwiami wejściowymi miejsca 

sprzedaży napojów alkoholowych. 

§ 2. Zasad określonych w § 1 nie stosuje się do: 

1) obiektów hotelowych, 

2) placówek, w których przedsiębiorcy kontynuują działalność związaną ze sprzedażą i podawaniem napojów 

alkoholowych. 

§ 3. Ustala się maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych: 

a) do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo 40 zezwoleń, 

b) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) 28 zezwoleń, 

c) powyżej 18% zawartości alkoholu  32 zezwolenia. 

§ 4. Ustala się limit 70 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza 

miejscem sprzedaży. 

§ 5. Ustala się limit 30 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia 

w miejscu sprzedaży. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Iłowej. 
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§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Lubuskiego. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

 

Mirosław Wdowiak 
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