
UCHWAŁA Nr XXXI/250/09
Rady Gminy w Masłowie

z dnia 12 maja 2009 r.

w  sprawie:  ustalenia  liczby  punktów  sprzedaży  napojów  alkoholowych 
zawierających  powyżej  4,5%  alkoholu  z  wyjątkiem  piwa,  przeznaczonych  do 
spożycia  poza  miejscem  sprzedaży  jak  i  w  miejscu  sprzedaży  oraz  zasad 
usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy 
Masłów

Na podstawie art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz.473  z późn. 
zm.) art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 
2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)  Rada Gminy w Masłowie uchwala, co następuje:

§  1.  Ustala  się  ogólną  liczbę  punktów  sprzedaży  napojów  alkoholowych 
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy Masłów w ilości 
50 punktów.

§  2.  Ustala  się  ogólną  liczbę  punktów  sprzedaży  napojów  alkoholowych 
przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Masłów w ilości 20 
punktów.

§ 3.  1.  Nie wydaje się zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów w obiektach 
wymienionych  w  art.  14  ustawy  o  wychowaniu  w  trzeźwości  i  przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi.

2.  Punkt  sprzedaży  napojów  alkoholowych  winien  odpowiadać  wymogom 
określonym prawem budowlanym i przepisom sanitarnym dla obiektów handlowych.

3. Sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczona do spożycia w miejscu sprzedaży 
może odbywać się w lokalach gastronomicznych, w których znajduje się toaleta dostępna 
dla klientów.

4.  Punkty  sprzedaży  napojów  alkoholowych  przeznaczonych  do  spożycia  poza 
miejscem  sprzedaży  nie  mogą  być  usytuowane  bliżej  niż  50  metrów  od  placówek 
oświatowo - wychowawczych i kościołów.

5. Punkty sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu 
sprzedaży nie mogą być usytuowane bliżej  niż 100 metrów od placówek oświatowo - 
wychowawczych i kościołów.

6.  Pomiaru  odległości  dokonuje  się  wzdłuż  ciągów  komunikacyjnych  od  drzwi 
wejściowych miejsc określonych w ust. 4, do drzwi wejściowych miejsc 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:
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1) do 4,5% oraz piwo;
2) powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa);
3) powyżej 18% zawartości alkoholu.

§ 5. Miejscami sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oprócz wymienionych 
w  art.  96 ustawy  o  wychowaniu  w  trzeźwości  i  przeciwdziałaniu  alkoholizmowi  są 
ponadto:
1) lokale gastronomiczne;
2) pijalnie piwa;
3) kawiarnie;
4) ogródki piwne wydzielone przy lokalach gastronomicznych;

§  6.  1.  Dopuszcza  się  możliwość  funkcjonowania  tzw.  "ogródków  piwnych"  na 
wolnym powietrzu  ze  sprzedażą  i  podawaniem napojów alkoholowych do  4,5% 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 - na okres nie krótszy niż 4 lata.

3.  Ogródek piwny nie może być usytuowany bliżej  niż 100 metrów od placówek 
oświatowo-wychowawczych i kościołów.

4.  Pomiaru  odległości  dokonuje  się  wzdłuż  ciągów  komunikacyjnych  od  drzwi 
wejściowych miejsc określonych w ust. 3, do drzwi wejściowych sklepu.

5. Warunkiem prowadzenia "ogródka piwnego" jest:
1) posiadanie tytułu prawnego do korzystania z nieruchomości;
2)  pisemne  zobowiązanie  przedsiębiorcy  do  utrzymania  czystości  i  porządku  na 

terenie "ogródka piwnego" oraz wokół niego;
3) estetyczne ogrodzenie "ogródka piwnego" w wysokości nie niższej niż 1 metr, w 

celu zapewnienia szeroko rozumianego bezpieczeństwa;
4) lokalizacja "ogródka piwnego" nie może zakłócać ciszy i  spokoju mieszkańców 

sąsiednich posesji i musi być on usytuowany w odległości nie mniejszej niż 4 m od 
granicy sąsiedniej nieruchomości;

5) stworzenie elementarnych warunków sanitarnych w postaci standardowych toalet 
dla konsumentów;

6) ustawienie przy sklepie i w "ogródku piwnym" koszy na odpadki;
7) posiadanie  co  najmniej  2  stolików  konsupcyjnych  wraz  z  odpowiednią  ilością 

miejsc siedzących;
8) posiadanie  decyzji  właściwego  państwowego  inspektora  sanitarnego,  który 

potwierdzi spełnienie warunków sanitarnych "ogródka piwnego".

§  7.  Wójt  może  wyrazić  zgodę  na  jednorazową  zmianę  miejsca  podawania  i 
spożywania napojów alkoholowych bez zachowania wymagań określonych w § 2 ust. 3 
dla imprez o charakterze społecznym lub charytatywnym.

§ 8.  Wydanie  zezwolenia  na  sprzedaż  napojów alkoholowych przeznaczonych do 
spożycia  na  miejscu,  w czasie  organizowanych imprez  odbywających  się  na  wolnym 
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powietrzu następuje po rozpatrzeniu wniosku, do którego wnioskodawca winien dołączać 
zgodę organizatora imprezy. Ponadto wnioskodawca składa oświadczenie o zapewnieniu 
utrzymania  porządku,  ładu  i  bezpieczeństwa  publicznego  przy  sprzedaży  napojów 
alkoholowych w trakcie organizowanej imprezy.

§ 9. Przy wydawaniu zezwoleń na sprzedaż alkoholu stosuje się zasady określone w 
Programie  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  uchwalonym 
corocznie przez Radę Gminy w Masłowie.

§ 10. Zezwolenia wydane w oparciu o akty prawa miejscowego obowiązujące przed 
wejściem w życie  niniejszej  uchwały  zachowują  swoją  ważność  do końca okresu,  na 
który zostały wydane.

§ 11. Tracą moc:

1) uchwała  Nr  V/27/93  Rady  Gminy  w  Masłowie  z  dnia   30  lipca  1993  r. 
w sprawie  zasad  usytuowania  miejsc  sprzedaży  i  podawania  napojów 
alkoholowych.

2) uchwała Nr VI/46/03 Rady Gminy w Masłowie z dnia 20 lutego 2003 r. w 
sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 
4,5%  alkoholu  (z  wyjątkiem  piwa),  przeznaczonych  do  spożycia  poza 
miejscem sprzedaży iw miejscu sprzedaży.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Masłów.

§  13.  Uchwała  podlega  ogłoszeniu  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa 
Świętokrzyskiego.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Przewodnicząca Rady Gminy Masłów
/-/ Genowefa Jaros  
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