
UCHWAŁA NR XXXI.252.2018
RADY GMINY ODRZYWÓŁ

z dnia 7 sierpnia 2018 r.

w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Odrzywół, miejsc sprzedaży i podawania napojów 
alkoholowych

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 994, 1000, 1349 i 1432) oraz art. 12 ust. 3, 5, 6 i 7 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487, z 2017 r. poz. 2245, 2439, z 2018 r. 
poz. 310, 650), po uzgodnieniu z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Odrzywole  
oraz po zaciągnięciu opinii jednostek pomocniczych gminy uchwala się:

§ 1. Określa się ogólnie obowiązujące zasady usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na 
terenie Gminy Odrzywół, stanowiąc, że punkty sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia 
poza miejscem sprzedaży (detal), nie mogą być zlokalizowane w odległości:

1. mniejszej niż 40 m od następujących obiektów chronionych:

a) przedszkoli,

b) szkół podstawowych,  oraz szkół ponadpodstawowych,

c) ogrodzonych: placów szkolnych i boisk,

d) ośrodków szkolno-wychowawczych,

e) obiektów sportowych

f) świetlic wiejskich

g) budynków instytucji publicznych tj. budynku Urzędu Gminy, Komisariatu Policji, Ośrodka Zdrowia.

2. mniejszej niż 100 m od następujących obiektów chronionych:

a) obiektów kultu religijnego,

b) cmentarzy.

§ 2. Określa się ogólnie obowiązujące zasady usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na 
terenie Gminy Odrzywół stanowiąc, że punkty sprzedaży  napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia 
w miejscu sprzedaży, nie mogą być zlokalizowane w odległości:

1. mniejszej niż 100 m od następujących obiektów chronionych:

a) przedszkoli,

b) szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych,

c) ogrodzonych: placów szkolnych i boisk,

d) ośrodków szkolno-wychowawczych,

e) obiektów sportowych

f) świetlic wiejskich

g) budynków instytucji publicznych (budynku Urzędu Gminy, Komisariatu Policji, Ośrodka Zdrowia )

h) obiektów kultu religijnego,

i) cmentarzy

§ 3. Odległość wymienioną w § 1  oraz § 2  mierzy się  najkrótszą drogą dojścia od wejścia do punktu 
sprzedaży, do wejścia na teren obiektu chronionego.

§ 4. Użyte w uchwale określenia oznaczają:

1. „wejście do obiektu chronionego”:
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a) - dla obiektów posadowionych na posesjach nieogrodzonych – ogólnodostępne wejście wskazane przez 
zarządzającego obiektem (brama, drzwi),

b) - dla obiektów posadowionych na posesjach ogrodzonych – ogólnodostępne wejście w ogrodzeniu trwałym 
wskazane przez zarządzającego obiektem (brama, furtka),

2. „najkrótsza droga dojścia do obiektu chronionego” – droga uwzględniająca przepisy o ruchu drogowym 
gwarantujące bezpieczeństwo publiczne.

§ 5. Przepisów § 1 i  § 2 nie stosuje się do sprzedaży i podawania napojów alkoholowych o zawartości do 
4,5 % alkoholu oraz piwa podczas imprez okolicznościowych i rekreacyjnych organizowanych lub 
współorganizowanych przez Gminę, pod warunkiem, że odbywają się one w dni wolne od zajęć szkolnych.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Odrzywół.

§ 7. Traci moc uchwała Nr XXIX/186/2010 Rady Gminy Odrzywół z dnia 1 marca 2010r. w sprawie: zasad 
usytuowania na terenie Gminy Odrzywół miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Stanisław Gapys
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