
UCHWAŁA NR XLIII/278/2018 

Rady Gminy Baranowo 

z dnia  30 maja 2018 r. 

 
w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Baranowo miejsc 

sprzedaży  i podawania napojów alkoholowych 

      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym          

(Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.), oraz art. 12 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 26 października 

1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 

487, z późn. zm.) Rada Gminy Baranowo uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Miejsca sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Baranowo mogą być 

usytuowane w odległości nie mniejszej niż: 

1) 35m od szkół i innych placówek kulturalnych, oświatowo-wychowawczych                              

i opiekuńczych, 

2) 50m od kościołów i cmentarzy,  

3) 50m od zakładów opieki zdrowotnej, 

4) 35m od obiektów sportowych. 

 

§ 2. 
 

1. Odległości określone w § 1 pkt 1-4 mierzone są: 

1) według przebiegu urządzonych tras komunikacyjnych pieszych, a jeżeli brak jest 

urządzonych tras pieszych to według przebiegu ustalonych zwyczajowo ciągów 

pieszych (dróżki, ścieżki, pobocza dróg itp.) do granic nieruchomości, na których 

zlokalizowany jest dany obiekt,  

 2)  wzdłuż ogólnodostępnych dróg od głównego ogólnodostępnego wejścia/wyjścia 

do punktu sprzedaży lub sprzedaży i podawania napojów alkoholowych do 

głównego wejścia/wyjścia do obiektu. 

2. Przez ogólnodostępną drogę rozumie się: dowolny ciąg komunikacyjny jaki musi 

pokonać pieszy od głównego wejścia/wyjścia z punktu sprzedaży lub sprzedaży               

i podawania napojów alkoholowych do najbliższego wejścia/wyjścia do obiektu,           

a gdy obiekt jest ogrodzony do najbliższego wejścia/wyjścia na teren obiektu                 

tj. bramy, bramki, furtki. 

 

§ 3. 

 
Traci moc uchwała NR XXII/110/97 Rady Gminy Baranowo z dnia 28 lutego 1997r, w sprawie 

ustalenia dla terenu Gminy Baranowo liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz 



określenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych               

i warunków sprzedaży tych napojów oraz zasad cofania zezwoleń na sprzedaż, z późniejszymi 

zmianami.  

 

§ 4. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baranowo. 

 

§ 5. 
1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego. 

Przewodniczący Rady Gminy 

Janusz Obrębski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


