
UCHWAŁA Nr XLIV/341/2010 

RADY GMINY KLEMBÓW 

z dnia 29 kwietnia 2010 r. 

w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu  

(z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz  

zasad usytuowania na terenie gminy Klembów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. 

Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 12 ust. 1, ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982r. 

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2007r. Nr 70, poz. 473 ze zm.) Ra-

da Gminy uchwala, co następuje:  

§ 1.1. Ustala się na terenie gminy Klembów liczbę punktów sprzedaży napojów zawierających pow. 4,5% 

alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży-w ilości 30 punktów; 

2. Ustala się na terenie gminy Klembów liczbę punktów sprzedaży napojów zawierających pow. 4,5% al-

koholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży – w ilości 10 punktów. 

§ 2.1. Miejsca sprzedaży i podawania napojów alkoholowych nie mogą być usytuowane w odległości 

mniejszej niż 80m od: 

a) obiektów kultu religijnego, w których regularnie odbywają się zgromadzenia wiernych;  

b) cmentarzy; 

c) przedszkoli; 

d) szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponad gimnazjalnych; 

e) internatów, burs, świetlic dla dzieci i młodzieży; 

f) szpitali; 

2. Odległości, o których mowa w pkt 1 mierzona jest wzdłuż najkrótszych ciągów komunikacyjnych i pie-

szych, pomiędzy wejściami do obiektu, a wejściami do punktu sprzedaży napojów alkoholowych.  

3. Przez ciągi komunikacyjne rozumie się istniejące ulice, a przez ciągi piesze – istniejące chodniki. 

§ 3. Dopuszcza się możliwość sprzedaży napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia w miejscu 

sprzedaży w ogródkach gastronomicznych usytuowanych bezpośrednio przy lokalem z zachowaniem wa-

runków określonych w § 2. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Klembów. 

§ 5. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały tracą moc uchwały nr XXVII/12/93 Rady Gminy Klembów 

z dnia 31 lipca 1993r. w sprawie określenia zasad sytuowania punktów sprzedaży alkoholu na terenie gminy 

Klembów, nr XXVII/123/93 Rady Gminy Klembów z dnia 31 lipca 1993r. w sprawie ustalenia liczby punktów 

sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) na terenie gminy, nr 

XXXVIII/194/2001 Rady Gminy Klembów z dnia 11 października 2001r. w sprawie ustalenia limitu punktów 

sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, nr IV/16/2002 Rady 

Gminy Klembów z dnia 28 grudnia 2002r. o zmianie uchwały nr XXVI/122/1993 Rady Gminy Klembów z 

dnia 31 lipca 1993r. w sprawie określenia zasad usytuowania punktów sprzedaży alkoholu na terenie gminy 

Klembów. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Mazowieckiego.  
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