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ltust. Ipli.t l5 usta\1 zdniaSmarra1990r.osanrorzad?i€gtninnlln(Dz.U.zl{}l5r..fxrz.
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i3 usta$1 zdnia 26 paidziemika lgt: r. o rrrchorvaniu rrzciuoici i pacci$dzialaniu
alkoholizmowi 1[)2. U. z 2015 r.. poz. 1286). Rada Miejska w Bnesku uch\ala. co nastrpsje:
l-il5)oraz an.
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[-]$als sic dla lercnu Cminl Bzeslo 75 punktri* sprzcdazr napo.ion zar ierajacvch pouyzej ].:eo alkoholu (z
\rlj4tkiem piwa) przcznaczonlch do spo4-cia poza miejscem rprzedrz!.
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Ustala siq dla terenu Cminy Bzesko 30 punkrds spruedaZ! nrpoj6\r zat ieraj4o ch posyeej {.5oo altoholu 1z

' )jatkiem pirva| pzeaacz-onvch do spo4-cia \r miejscu sprzcda4 napojo$ alkoholor{}ch.
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l.Nic uldaje srr zezu,olei na spzcda2 itrda*anie napujou al\oholoslch na

rcrenie Gminy Brzesto
l0 metr6u od: podmiotos rvtkonujaclch dzialalnoid lecznicza. placo*ek
oi\r iato\Tch. koicirrlorv. obiekton sahralnych. cmenlarrach ahkie $ budlnlach ilolalizacjach- t\ kt6rlch
micsz.cza sig pouyzsze obielq.
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2. Odlegloic. o klorej mowa $ ust. I mierzona jest najkni6z4 droga od ogdloodostepnlch drz\ri wejscio*1ch
do punklu sFzeda4' lub podawania napojo* alkoholorrvch do najbliiszych og6loodosrgpnlch drzt i r*ejiciosych
na tcren obiektu $\'lnienionego tr ust. l. Najkmlsza droga oanacza dojicie p tercnie dopusz-czonvm do ruchu
pieszego.
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Traci moc uch$ala Nr XXlX,l20i200l Rady Mie-iskicj w Brzes\u z dnia 2d paidziemika l00l r. w sprauie
okreilenia zasad usytuorvania mi€jsc sprzrda4 napojd* altoholo\rlch oraz ustalenia liczby punkt6ir sprzedaz,*
napoj6\f, za\rierajQc;ich potl zej J.5e,6 alkoholu do spoicia poza miejsrcnr sprzcdazl
t rz. Woj. Llalop. z:00| r," nr ItE. poz.3Iff z poh. zm.).
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\\ ykonanie uchsat) Jnu ierza sig Burmislrzou.i Brzas[a.

!6.
l- Uchr.rala @lega ogloszeniu w Dzienniku Urzgdorym Wojewodata Malopolskiego eraz na bblic)

ogloazei Urzedu Miejskiego u Bzesliu.
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l Uchuala uchodzi N zlcic po upt,tic l'r dni od daty jej oglrrszenia
..
Malopolskiego.
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