U c h w a ł a Nr XXVIII/246/2018
Rady Gminy Kaczory
z dnia 27 czerwca 2018 r.
w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Kaczory 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 (Dz. U. z 2016 r. poz. 487, z 2017 r. poz. 2439
i 2245 oraz z 2018 r. poz. 310 i 650) Rada Gminy Kaczory uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się na terenie Gminy Kaczory następujące zasady usytuowania miejsc
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych:
1) miejsca sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu
i poza miejscem sprzedaży nie mogą być usytuowane w odległości mniejszej niż 50 m od:
a) szkół,

przedszkoli oraz innych placówek
i opiekuńczych,
b) kościołów wszystkich wyznań i cmentarzy,
c) zakładów opieki zdrowotnej.

oświatowo-wychowawczych

2) pomiaru odległości dokonuje się najkrótszą drogą wzdłuż ciągów komunikacyjnych od
drzwi wejściowych obiektów, o których mowa w ust. 1, do drzwi wejściowych miejsc
sprzedaży lub podawania napojów alkoholowych,
3) w przypadku, gdy obiekty są ogrodzone, pomiaru odległości dokonuje się najkrótszą
drogą wzdłuż ciągów komunikacyjnych od bramy wejściowej na teren posesji tych obiektów
do drzwi wejściowych miejsc sprzedaży lub podawania napojów alkoholowych.
2. Sprzedaż detaliczną oraz sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych prowadzi się w
obiektach budowlanych spełniających wymagane normy higieniczne, zgodnie z
odpowiednimi przepisami sanitarnymi dla obiektów handlowych.
§ 2. 1. Sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem
sprzedaży, może być prowadzona w sklepach ogólnospożywczych, spożywczoprzemysłowych i monopolowych.
2. Zabrania się spożywania napojów alkoholowych w detalicznych miejscach sprzedaży.
§ 3. 1. Dopuszcza się możliwość funkcjonowania tzw. „ogródków piwnych” na wolnym
powietrzu, ze sprzedażą i podawaniem napojów alkoholowych do 4,5 % zawartości alkoholu
oraz piwa, które mogą być usytuowane przy miejscach określonych w § 2 ust. 1.
2. Ogródek piwny prowadzony jest na podstawie odrębnego zezwolenia wydanego na
sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości do 4,5 % alkoholu oraz na piwo
przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.
3. Lokalizacja ogródka piwnego nie może stanowić przeszkody dla ruchu pieszych,
zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu
drogowego oraz zagrożenia dla porządku
i bezpieczeństwa publicznego.
4. Warunkiem prowadzenia ogródka piwnego jest zapewnienie warunków sanitarnych
w postaci dostępu do toalety dla konsumentów.

§ 4. Sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych do 4,5 % zawartości alkoholu i piwa w
ogródkach bezpośrednio przyległych do lokali gastronomicznych odbywa się w ramach
posiadanego zezwolenia, po spełnieniu warunku określonego w § 3 ust. 4.
.
§ 5. Właściciele placówek handlowych i gastronomicznych, którzy prowadzą ogródki o
których mowa w § 3 i 4, odpowiadają za utrzymanie czystości i porządku publicznego w
prowadzonych ogródkach oraz ich najbliższym otoczeniu pod rygorem cofnięcia zezwolenia.
§ 6. Miejsca sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na podstawie
jednorazowych zezwoleń mogą być usytuowane wyłącznie na terenie przewidzianym do
odbycia imprezy.
§ 7. Zezwolenia wydane przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, zachowują
ważność na okres, na jaki zostały wydane.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaczory.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
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