
UCHWAŁA NR 54/VI/11  

RADY GMINY NOWY DUNINÓW  

z dnia 13 maja 2011 r.  

 

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

 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt.15 ustawy 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 , 

poz. 1591 z póż. zm.) oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982r o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( tekst jednolity Dz.U. Nr 70, poz. 473 z 2007r. z póź. zmianami ) Rada Gminy 

Nowy Duninów uchwala, co następuje: 

§ 1. Brak treści 

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

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

§ 3. Brak treści 

§ 4. Tracą moc: 

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§ 6. Uchwała wchodzi życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Mazowieckiego.  

1) Nie wydaje się zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych ze spożyciem na miejscu sprzedaży dla 

punktów alkoholowych usytuowanych 100m od ogrodzenia obiektu, a w przypadku braku ogrodzenia od drzwi 

wejściowych obiektu: 

a) Szkół i innych placówek oświatowo - wychowawczych i opiekuńczych,

b) Obiektów kultu religijnego(Kościołów, Kaplic),

c) czynnych cmentarzy,

d) Zakładów Opieki Zdrowotnej(Ośrodków Zdrowia).

2) Nie wydaje się zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ze spożyciem poza miejscem sprzedaży dla punktów

alkoholowych usytuowanych 50 m od ogrodzenia obiektu a, w przypadku braku ogrodzenia od drzwi 

wejściowych obiektu: 

a) Szkół i innych placówek Oświatowo – Wychowawczych i Opiekuńczych,

b) Obiektów kultu religijnego (Kościołów),

c) czynnych cmentarzy,

d) Zakładów Opieki Zdrowotnej (Ośrodków Zdrowia).

3) Pomiaru odległości dokonuje się wzdłuż ciągów komunikacyjnych od drzwi wejściowych miejsc sprzedaży lub 

podawania napojów alkoholowych do ogrodzenia obiektu a w przypadku braku ogrodzenia do drzwi 

wejściowych obiektu. 

4) Nie dotyczy punktów już istniejących.

1) do 4,5% zawartości alkoholu i piwo

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

3) powyżej 18% zawartości alkoholu.

1) Dopuszcza się możliwość funkcjonowania tzw. '' ogródków piwnych'' na wolnym powietrzu ze sprzedażą 

i podawaniem napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa, które mogą być usytuowane 

przy sklepach. 

2) Ogródek piwny działający przy sklepie , prowadzony jest na zasadzie odrębnego zezwolenia wydanego na 

sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% i piwa , przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży 

3) Ogródek piwny, nie może być usytuowany bliżej niż 100 metrów od ogrodzenia obiektu, a w przypadku braku 

ogrodzenia od drzwi wejściowych obiektu: 

a) Szkół i innych placówek oświatowo - wychowawczych i opiekuńczych,

b) Obiektów kultu religijnego (Kościołów, Kaplic),

c) czynnych cmentarzy,

d) Zakładów Opieki Zdrowotnej (Ośrodków Zdrowia).

4) Pomiaru odległości ''Ogródka Piwnego”dokonuje się od drzwi wejściowych sklepu do w/w obiektów(zgodnie 

z §3 ust.3). 

5) Zabrania się na terenie „ogródka piwnego” zlokalizowanego przy sklepie sprzedaży i spożywania innych napojów 

alkoholowych niż piwo. 

1) Uchwała Nr 29/IV/03 Rady Gminy w Nowym Duninowie z dnia 14.02.2003 roku.

2) Uchwała Nr 119/XVI/04 Rady Gminy w Nowym Duninowie z dnia 23.06.2004 roku.

Przewodniczący Rady Gminy 

 

Andrzej Pietrzak 
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