
UCHWAŁA NR 284/XLI/2018
RADY GMINY KROCZYCE

z dnia 13 sierpnia 2018 r.

w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Kroczyce miejsc sprzedaży i podawania napojów 
alkoholowych oraz wyznaczenia miejsc sprzedaży, podawania  i spożywania napojów alkoholowych 

zawierających więcej niż 4,5% alkoholu podczas imprez na otwartym powietrzu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późniejszymi zmianami zm.), art. 12 ust. 3, 
art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późniejszymi zmianami),

Rada Gminy Kroczyce
- uchwala -

§ 1. Przy ustalaniu miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Kroczyce 
obowiązują następujące zasady: 

1. Miejsce sprzedaży i podawania napojów alkoholowych nie może być usytuowane w odległości mniejszej 
niż 50 metrów, liczonej najkrótszą drogą wzdłuż ciągów komunikacyjnych od drzwi wejściowych obiektów 
chronionych do drzwi wejściowych miejsc sprzedaży lub podawania napojów alkoholowych. W przypadku, 
gdy obiekty chronione 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. Przez obiekty chronione rozumie się:

a) szkoły, przedszkola i placówki oświatowo-wychowawcze;

b) zakłady opieki zdrowotnej;

c) kąpieliska i baseny

d) kościoły i cmentarze

§ 2. Dopuszcza się możliwość spożywania napojów alkoholowych w ogródkach sezonowych przy 
obiektach gastronomicznych, w których odbywa się sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do 
spożycia w miejscu sprzedaży po uzyskaniu zgody właściciela terenu. 

§ 3. Ustala się teren Amfiteatru w Kroczycach przy ulicy Batalionów Chłopskich 15 jako miejsce 
przeznaczone do sprzedaży i podawania napojów zawierających więcej niż 4.5% alkoholu na imprezach na 
otwartym powietrzu. 

§ 4. 1. Traci moc uchwała Rady Gminy Kroczyce nr 137/XX/93 z dnia 12.09.1993 r. w sprawie zasad 
usytuowania na terenie gminy Kroczyce miejsc sprzedaży napojów alkoholowych.

2. Traci moc uchwała Rady Gminy Kroczyce nr 106/XII/2000 z dnia 16.06.2000 r. w sprawie zmiany 
uchwały Rady Gminy w Kroczycach nr 137/XX/93 z dnia 12.09.1993 r. w sprawie zasad usytuowania na 
terenie gminy Kroczyce miejsc sprzedaży napojów alkoholowych.

3. Traci moc uchwała Rady Gminy Kroczyce nr 250/XXX/2006 z dnia 28.04.2006 r. w sprawie 
wprowadzenia zmian w uchwale Rady Gminy Kroczyce nr 137/XX/93 z dnia 12.09.1993 r. w sprawie zasad 
usytuowania na terenie gminy Kroczyce miejsc sprzedaży napojów alkoholowych.

4. Traci moc uchwała Rady Gminy Kroczyce nr 170/XXIII/2009 z dnia 30.01.2009 r. w sprawie zmiany 
uchwały nr 137/XX/93 z dnia 12.09.1993 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Kroczyce miejsc 
sprzedaży napojów alkoholowych.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kroczyce. 
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§ 6. Uchwała wchodzi życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Wanda Karoń
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