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UCHWAŁA NR XLIV/319/2018
RADY GMINY KŁAJ
z dnia 29 maja 2018 roku
w sprawie: zasad usytuowania na terenie Gminy Kłaj miejsc sprzedaży i podawania
napojów alkoholowych.
Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r., poz. 487 z późn. zm.) w związku z art. 18 ust. 2, pkt. 15,
art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2017,
poz. 1875 z późn. zm.)
Rada Gminy Kłaj uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Określa się następujące zasady usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
na terenie gminy Kłaj:
1) punkty sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (detal),
2) w miejscu sprzedaży (gastronomia),
obiektów chronionych.

nie mogą być usytuowane w odległości mniejszej niż 50 m od

2. Przez obiekty chronione rozumie się:
1) przedszkola i szkoły,
2) placówki oświatowo-wychowawcze,
3) obiektów kultu religijnego( kościoły i cmentarze),
4) obiekty sportowe.
3. Odległość 50 m mierzona jest jako najkrótsza droga dojścia wzdłuż ciągów komunikacyjnych od wejścia
do punktu sprzedaży napojów alkoholowych do wejścia na teren obiektu chronionego, w przypadku braku
ogrodzenia terenu chronionego od wejścia głównego do obiektu chronionego do drzwi wejściowych punktu
sprzedaży lub podawania napojów alkoholowych.
4. Najkrótsza droga, o której mowa w ust.3, oznacza dojście po terenie dopuszczonym do ruchu pieszego,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20.06.1997r Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2017r poz.1260 z późn.zm.).
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłaj.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXXII/183/2001 Rady Gminy w Kłaju z dnia 22 października 2001 roku
w sprawie: ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc
i warunków sprzedaży tych napojów.
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Sylwester Skoczek

