
Projekt- UCHWAŁA NR …./……/2015 

RADY Miejskiej w Kłodawie 

z dnia ……. marca  2015 r. 

 

w sprawie  zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych  

na terenie Gminy Kłodawa 

 
 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym          

(Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072) oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 26 

października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi                   

(Dz. U. z 2012 r. poz. 1356, z 2013 r. poz. 1563, z 2014 r. poz. 822, 1188) uchwala się, co 

następuje: 

 

§ 1.  Zasady usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów 

alkoholowych wynikają z potrzeby ograniczenia dostępności alkoholu oraz zmiany struktury 

ich spożywania, tj. obowiązków określonych w Ustawie o wychowaniu w trzeźwości                       

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.  

 

§ 2. Ustala się zasady usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy 

Kłodawa przeznaczonych do spożycia w miejscu, jak i poza miejscem sprzedaży: 

1. punkt sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem jak 

i w miejscu sprzedaży nie może być usytuowany w odległości mniejszej niż 20 m od: 

a) obiektów kultu religijnego i innych budynków o charakterze sakralnym, gdy obiekt ten 

posiada na zewnątrz czytelną informację na ten temat, 

b) cmentarzy, 

c) przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, 

d) placówek oświatowo- wychowawczych, 

e) ogrodzonych placów zabaw dla dzieci. 

2. Odległość, o której mowa w § 2, pkt. 1 mierzy się najkrótszą drogą dojścia- mierzoną 

wzdłuż krawędzi jezdni dróg publicznych, łączących te miejsca- od głównego wejścia do 

obiektów chronionych wymienionych w § 2, pkt.1, do głównego wejścia do miejsca 

sprzedaży napojów alkoholowych. 

3. Użyte w uchwale określenia oznaczają:  

1) „odległość”- dystans, jaki należy pokonać pieszo od wyjścia od głównego wejścia do punktu 

sprzedaży napojów alkoholowych do głównego wejścia do obiektu chronionego, bez 

napotykania przeszkód i narażania się na naruszenie prawa, 

2) „wejście do obiektu chronionego”:  

a/ - dla obiektów posadowionych na posesjach nieogrodzonych – ogólnodostępne wejście 

wskazane przez zarządzającego obiektem np. drzwi,  

b/ - dla obiektów posadowionych na posesjach ogrodzonych – ogólnodostępne wejście            

w ogrodzeniu trwałym wskazane przez zarządzającego obiektem np. brama,  



3) „najkrótsza droga dojścia” – droga uwzględniająca przepisy o ruchu drogowym 

gwarantująca bezpieczeństwo publiczne (ochrona życia i zdrowia).  

4. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza 

miejscem sprzedaży lub w miejscu sprzedaży wydane przed wejściem w życie niniejszej 

uchwały, zachowują ważność do końca okresu, na jaki zostały wydane. 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłodawy. 

 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego       

i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


