
UCHWAŁA NR XXXI/210/2018
RADY MIEJSKIEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM

z dnia 25 maja 2018 r.

w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy 
Piotrków Kujawski

Na podstawie art. 12 ust. 3, ust. 5 i ust. 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 i poz.2439 oraz z 2018 r. 
poz. 310 i poz. 650), po zasięgnięciu opinii jednostek pomocniczych gminy, uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się następujące zasady usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Miasta 
i Gminy Piotrków Kujawski:

1. Miejsce sprzedaży napojów alkoholowych nie może być usytuowane w odległości mniejszej niż 
50 metrów, mierząc tę odległość najbliższą drogą komunikacyjną oznaczoną dla ruchu pieszego, od wejścia do 
miejsca sprzedaży do granicy niżej wymienionych obiektów:

1) żłobków, przedszkoli i szkół,

2) placówek opiekuńczo-wychowawczych,

3) domów pomocy społecznej,

4) ośrodków pomocy społecznej,

5) placówek mających w zakresie działania profilaktykę i leczenie uzależnień psychoaktywnych,

6) obiektów kultu religijnego: kościołów i kaplic,

7) cmentarzy.

2. W przypadku gdy w terenie występuje droga gruntowa i nie jest wytyczona droga komunikacyjna 
oznaczona dla ruchu pieszego (dot. § 1 ust. 1 pkt 1-7), pomiaru odległości dokonuje się wzdłuż osi drogi 
gruntowej.

3. Przez granicę obiektów wymienionych w § 1 ust. 1 rozumie się widoczne, stałe ogrodzenie terenu, na 
którym znajduje się dany obiekt, a w razie jego braku linię zetknięcia obiektu z gruntem.

4. Punkty sprzedaży napojów alkoholowych nie mogą być usytuowane na terenie targowisk.

5. Pomiaru odległości pomiędzy punktami sprzedaży napojów alkoholowych a obiektami, które zostały 
wymienione w § 1 ust. 1 pkt 1-7, dokonuje się wzdłuż osi dróg, przy których są usytuowane. W przypadku 
przejścia na drugą stronę ulicy pomiaru dokonuje się prostopadle do osi drogi.

6. Zasady określone w § 1 ust. 1 pkt 1-7 nie mają zastosowania w przypadku, kiedy miejsce sprzedaży 
napojów alkoholowych istniało przed powstaniem obiektów wymienionych w § 1 ust. 1 pkt 1-7.
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§ 2. Traci moc uchwała Nr XXIX/201/2002 Rady Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 14 lutego 
2002 roku w sprawie zasad usytuowania na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski miejsc sprzedaży 
napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
Nr 78, poz.1584)

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piotrków Kujawski.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Piotrkowie 

Kujawskim
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