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UCHWAŁA NR 318/XXXI/2017
RADY MIEJSKIEJ W KŁOBUCKU
z dnia 16 maja 2017 r.
w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy
Kłobuck
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016
poz. 446 z późn. zm) w związku z 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.)
Rada Miejska w Kłobucku uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwała określa ogólnie obowiązujące zasady usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych na terenie Gminy Kłobuck.
§ 2. 1. Punkt sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem jak i w miejscu
sprzedaży nie może być usytuowany w odległości mniejszej niż 20 m od szkół podstawowych, gimnazjów,
szkół ponadgimnazjalnych, przedszkoli, żłobków oraz innych placówek oświatowo-wychowawczych, obiektów
kultu religijnego.
2. Odległość 20 m mierzy się wzdłuż osi ogólnodostępnych dróg z uwzględnieniem zasad ruchu drogowego
od drzwi głównych, wejściowych obiektów chronionych do drzwi wejściowych punktu sprzedaży lub
podawania napojów alkoholowych.
3. W przypadku gdy obiekty wymienione w ust. 1 są ogrodzone, pomiaru odległości dokonuje się wzdłuż
osi ogólnodostępnych dróg z uwzględnieniem zasad ruchu drogowego od głównej bramy wejściowej na teren
posesji tych obiektów do głównych drzwi wejściowych miejsc sprzedaży napojów alkoholowych
przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży.
4. Przez ogólnodostępną drogę rozumie się drogę publiczną, wewnętrzną lub inny dostępny ciąg
komunikacyjny możliwy do przebycia bez napotkania przeszkód i narażania się na naruszenie prawa.
§ 3. Traci moc uchwała Nr 52/IX/93 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 22.09.1993 r. w sprawie określenia
zasad usytuowania na terenie Gminy Kłobuck miejsc sprzedaży napojów alkoholowych zmieniona uchwałą
Nr 38/IV/98 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 27.05.1998 r.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłobucka.
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Kłobucku
Danuta Gosławska

