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UCHWAŁA Nr XXXV/171/10 

Rady Gminy Kiwity 

z dnia 9 lutego 2010 r. 

 

w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i 

podawania napojów alkoholowych. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 
220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, 
Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. 
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, 
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, 
Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 
974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 
223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420; Nr 157, poz. 
1241) oraz art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 
1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, Nr 115, 
poz. 793, Nr 176, poz. 1238; z 2008 r. Nr 227, poz. 1505; 
z 2009 r. Nr 18, poz. 97; Nr 144, poz. 1175) Rada Gminy 
Kiwity uchwala, co następuje: 

 
§ 1. Ustala się na terenie Gminy Kiwity liczbę punktów 

sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % 
alkoholu, z wyjątkiem piwa, przeznaczonych do spożycia: 
 
  1) poza miejscem sprzedaży - w ilości 20 punktów, 
 
  2) w miejscu sprzedaży - w ilości 10 punktów. 
 

§ 2. Ustala się na terenie Gminy Kiwity następujące 

zasady usytuowania miejsc sprzedaży i podawania 
napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w 
miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży: 
 
  1) punkty sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 

nie mogą być usytuowane w odległości mniejszej niż 
50 m od: 
 
a) placówek oświatowo-wychowawczych, 
b) obiektów kultu religijnego, 
c) obiektów sportowych, 
d) obiektów administracji publicznej, 
e) obiektów służby zdrowia, 

 
  2) Pomiaru odległości dokonuje się: 
 

a) najkrótszą drogą wzdłuż ciągów komunikacyjnych 
od drzwi wejściowych miejsc określonych w pkt 1 
do drzwi wejściowych miejsc sprzedaży lub 
podawania napojów alkoholowych z zastrzeżeniem 
lit b, 

b) w przypadku, gdy obiekty wymienione w pkt 1 są 
ogrodzone, pomiaru odległości, dokonuje się 
najkrótszą drogą wzdłuż ciągów komunikacyjnych 

od bramy wejściowej na teren posesji tych 
obiektów do drzwi wejściowych miejsc sprzedaży 
lub podawania napojów alkoholowych. 

 
§ 3. Miejsca sprzedaży i podawania napojów 

alkoholowych do 4,5 % alkoholu oraz piwa 
przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży mogą 
być usytuowane wyłącznie w: 
 
  1) lokalach gastronomicznych, 
 
  2) ogródkach piwnych usytuowanych przy lokalach 

gastronomicznych bez konieczności posiadania 
odrębnego zezwolenia. 

 
§ 4. Zasady usytuowania miejsc sprzedaży i 

podawania napojów alkoholowych określonych uchwałą 
obejmują wszystkie punkty sprzedaży i podawania 
napojów alkoholowych, za wyjątkiem przypadków 
wydawania zezwoleń jednorazowych na sprzedaż 
napojów alkoholowych na podstawie art. 181 ustawy z 
dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i 
przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, 
poz. 473 z poz. zm.). 

 
§ 5. Traci moc: 

 
  1) Uchwała Nr XX/94/93 Rady Gminy Kiwity z dnia 

23 lipca 1993 r. w sprawie zasad usytuowania na 
terenie Gminy Kiwity miejsc sprzedaży napojów 
alkoholowych. 

 
  2) Uchwała Nr XXV/154/2001 Rady Gminy Kiwity z dnia 

23 sierpnia 2001 r. w sprawie ustalenia liczby punktów 
sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 4,5 % 
alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem 
sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży.(Dz. Urz. Woj. 
Warm-Mazur. Nr 89, poz. 1328). 

 
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 

Kiwity. 
 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego. 
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Cezary Alchimowicz 

 

 
 
 
 
 


