
UCHWAŁA NR VIII/72/2019
RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE

z dnia 30 sierpnia 2019 r.

w sprawie ustalenia dla terenu gminy Kałuszyn zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów 
alkoholowych

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 (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 3,5,7 art. 14 ust. 2b, 5 ustawy z dnia 
26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2018, 
poz. 2137 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii jednostek pomocniczych gminy, Rada Miejska w Kałuszynie 
uchwala, co następuje:

§ 1. 

1. Ustala się, że punkty sprzedaży i podawania napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży 
nie mogą być usytuowane  w odległości mniejszej niż 50 m, a punkty sprzedaży do spożycia w miejscu sprzedaży 
nie mogą być usytuowane w odległości mniejszej, niż 100 m:

1) od Kościoła i Kaplic w których odprawiane są nabożeństwa;

2) od budynków szkół i przedszkoli:

2. Ustala się, że punkty sprzedaży i podawania napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży nie mogą 
być usytuowane w odległości mniejszej, niż 50 m, od miejsc pamięci narodowej.

§ 2. 

1. Pomiaru odległości dokonuje się wzdłuż ciągów komunikacyjnych od głównego wejścia do punktu sprzedaży:

1) do ogrodzenia terenu kościelnego dla obiektów wymienionych w § 1 ust. 1 pkt.1;

2) do najbliższego czynnego wejścia dla obiektów wymienionych w § 1 ust. 1 pkt.2

3) do obiektów wymienionych w § 1 ust. 2.

§ 3. 

Traci moc uchwała Nr XLI/282/2018 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 31 lipca  2018 r. w sprawie ustalenia dla 
terenu gminy Kałuszyn zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kałuszyna.
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§ 5. 

Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Bogusław Michalczyk
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 12 ust. 3  ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2137, z późn. zm.), rada gminy ustala,
w drodze uchwały, zasady usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
Dotychczasowe zasady usytuowania miejsc sprzedaży i podawania alkoholu określa uchwała Nr XLI/282/2018
Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 31 lipca 2018 w sprawie ustalenia dla terenu gminy Kałuszyn zasad
usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Zapisy przedmiotowej uchwały zostały
w części uchylone rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 27 sierpnia 2018 r. Wojewody Mazowieckiego
i obecnie budzą wątpliwości interpretacyjne w praktyce. Mając na uwadze dbałość o jasność i spójność zasad
usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych Rada Miejska
w Kałuszynie podjęła przedmiotową uchwałę.

Stosownie do postanowień art. 12 ust. 5 przedmiotowej ustawy rada gminy przed podjęciem uchwały,
zasięga opinii jednostki pomocniczej gminy. Z projektem uchwały zostały zapoznane wszystkie sołectwa
z terenu Gminy Kałuszyn.
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