
 

 

UCHWAŁA NR XLVII/375/2018 

RADY GMINY MSTÓW 

z dnia 27 sierpnia 2018 r. 

w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Mstów miejsc sprzedaży i podawania  

napojów alkoholowych 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 26 października  

1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r., poz. 487  

z późn. zm.) 

Rada Gminy Mstów uchwala co następuje: 

§ 1. 1. Wprowadza się następujące zasady usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów 

alkoholowych: 

a) miejsca sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży powinny 

być usytuowane w odległości nie mniejszej niż 20 m od obiektów takich jak: 

- szkoły i przedszkola, 

- ośrodki kultury i placówki oświatowo-wychowawcze, 

- obiekty kultu religijnego, 

- ośrodki opieki zdrowotnej, 

- ośrodki rehabilitacji osób uzależnionych. 

b) miejsca sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży powinny być 

usytuowane w odległości nie mniejszej niż 100 m od obiektów wyszczególnionych powyżej. 

2. Odległość, o której mowa w ust. 1, mierzona jest najkrótszą drogą dojścia wzdłuż osi ciągów 

komunikacyjnych dla ruchu pieszych, zgodnie z zasadami prawa o ruchu drogowym, od wejścia do miejsca 

sprzedaży i podawania napojów alkoholowych do wejścia głównego do obiektu wymienionego w ust. 1 tego 

paragrafu. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3. Tracą moc: uchwała nr 126/XXVII/93 Rady Gminy Mstów z dnia 2 sierpnia 1993 roku w sprawie 

zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz określenia 

liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Mstów oraz uchwała nr 124/XXVII/96 

Rady Gminy Mstów z dnia 11 marca 1996 roku w sprawie zmiany uchwały nr 117/XXVI/96 z dnia 26 stycznia 

1996 roku zmieniającej uchwałę nr 126/XXVII/93 z dnia 2 sierpnia 1993 roku w sprawie zatwierdzenia 

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz określenia liczby punktów 

sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Mstów. 
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego. 

  

 
Przewodniczący Rady Gminy Mstów 

 

 

Krzysztof Choryłek 
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