
 

 

UCHWAŁA NR IX/65/18 

RADY GMINY W CHLEWISKACH 

z dnia 11 września 2018 r. 

w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż  napojów alkoholowych  

oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych  

na terenie gminy Chlewiska 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15,  art. 40 ust. 1,  art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990  r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2018r., poz. 994 ze zmianami) oraz art. 12 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. 

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  (Dz. U z 2016 r. poz. 487 ze zmianami), po 

zasięgnięciu opinii jednostek pomocniczych gminy Chlewiska, uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się na terenie gminy Chlewiska, maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży: 

1) 30 zezwoleń na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo; 

2) 30 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5%do18% zawartości alkoholu 

(z wyjątkiem piwa); 

3) 30 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu. 

§ 2. Ustala się na terenie gminy Chlewiska maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży: 

1) 15 zezwoleń na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo; 

2) 15 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu 

( z wyjątkiem piwa); 

3) 15 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18 % zawartości alkoholu. 

§ 3. Ustala się następujące zasady usytuowania na terenie gminy Chlewiska miejsc sprzedaży i podawania 

napojów alkoholowych: 

1) punkty sprzedaży i podawania napojów alkoholowych nie mogą być usytuowane w odległości mniejszej niż 

50 metrów od placówek oświatowo-wychowawczych, kościołów, zakładów opieki zdrowotnej, obiektów 

sportowych oraz dworców autobusowych i kolejowych; 

2) pomiaru odległości dokonuje się wzdłuż ciągów komunikacyjnych przeznaczonych dla pieszych, zgodnie 

z zasadami prawa ruchu drogowego, od drzwi głównych wejściowych miejsc określonych w § 3 ust.1, do 

drzwi wejściowych punktu sprzedaży lub podawania napojów alkoholowych. 

§ 4. Zasady usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych obejmują wszystkie punkty 

sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, w których dokonuje się sprzedaży napojów alkoholowych: 

1) do 4,5% oraz piwa; 

2) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa); 

3) powyżej 18% zawartości alkoholu. 
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§ 5. 1. Punkty sprzedaży i podawania napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu 

sprzedaży mogą być usytuowane wyłącznie w: 

1) lokalach i punktach  gastronomicznych; 

2) pijalniach  piwa; 

3) kawiarniach. 

2. Lokale gastronomiczne posiadające zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do 

spożycia w miejscu sprzedaży, mogą prowadzić podawanie tych napojów w „ogródkach sezonowych” 

przylegających bezpośrednio do lokalu gastronomicznego. 

3. Lokalizacja „ogródka sezonowego” nie może stanowić przeszkody dla ruchu pieszych, zagrożenia dla 

bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz porządku i bezpieczeństwa publicznego. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chlewiska. 

§ 7. Tracą moc: 

1. uchwała Nr I/4/03 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie ustalenia liczby 

punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do 

spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży; 

2. uchwała Nr I/3/03 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie ustalenia zasad 

usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych; 

3. uchwała Nr V/19/2006 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 14 lipca 2006 r. zmniejszająca uchwałę 

w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. 

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi 

w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

  

 Przewodniczący Rady Gminy: 

Jerzy Gnat 
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