
 

 

UCHWAŁA NR 353.XLV.2018 

RADY GMINY KŁOMNICE 

z dnia 17 sierpnia 2018 r. 

w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Kłomnice miejsc sprzedaży i podawania 

napojów alkoholowych 

Na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 487, Dz. U. z 2015 r. poz. 1893,  

Dz. U. z 2017 r. poz. 2439, 2245, Dz. U. z 2018 r. poz. 310, 650), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 994, 1000) oraz po zasięgnięciu opinii 

jednostek pomocniczych 

Rada Gminy Kłomnice 

uchwala: 

§ 1. Ustala się, ze na terenie Gminy Kłomnice miejsca sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 

nie mogą być usytuowane w odległości mniejszej niż 25 m od: 

a) szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowo - wychowawczych, 

b) placówek kulturalnych, 

c) kościołów i cmentarzy 

§ 2. 1. Odległość o której mowa w pkt 1 mierzona będzie najkrótszą drogą dojścia od ogólnodostępnego 

wejścia do miejsca sprzedaży i podawania napojów alkoholowych do głównego wejścia do budynku, obiektów 

wymienionych w pkt 1 oraz do głównego wejścia na teren cmentarzy. 

2. Przez najkrótszą drogę należy rozumieć drogę dojścia po terenie dopuszczonym do ruchu pieszego 

pokonywaną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. 

§ 2. Tracą moc: 

1) uchwała Nr 129/XVII/2000 Rady Gminy Kłomnice z dnia 28 września 2000 r. w sprawie określenia  

zasad usytuowania na terenie gminy Kłomnice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 

przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży oraz warunków sprzedaży tych 

napojów. 

2) uchwała Nr 173/XXI/01 Rady Gminy Kłomnice z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie stałego zakazu 

spożywania napojów alkoholowych w określonych obiektach, miejscach lub na określonych obszarach 

gminy Kłomnice. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłomnice. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 22 sierpnia 2018 r.

Poz. 5145



§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego. 

  

 
Przewodniczący Rady Gminy Kłomnice 

 

 

Adam Worwąg 
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