
UCHWAŁA NR XXX/253/2004 
RADY MIEJSKIEJ W KAMIEŃSKU 

z dnia 30 grudnia 2004 r.

w sprawie ustalenia zasad usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych na 
terenie Gminy Kamieńsk. 

Na podstawie art.18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
terytorialnym (tj. Dz. U. Nr 13 poz. 74 z 1996 r., zm. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591, z 
2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, z 2003r. Dz. 
U. Nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. Nr 
102, poz. 1055, Dz. U. Nr 116, poz. 1203, Dz. U. Nr 214, poz. 1806) oraz art. 12 ust 1 ustawy 
z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
(Dz. U. Nr 35, poz. 230, z 1984 r. Nr 34, poz. 184, z 1987 r. Nr 33, poz. 180, z 1989 r. Nr 35, 
poz. 192, z 1990 r. Nr 34, poz. 198 i Nr 73, poz. 431, z 1991r. Nr 73, poz. 321 i Nr 94, poz. 
419, z 1993 r. Nr 40, poz. 184, z 1996 r. Nr 127, poz. 593, z 1997 r. Nr88, poz. 554, Nr 113, 
poz. 732 i Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr120, 
poz. 1268, z 2001 r. Nr 60, poz. 610, z 2002r. Dz. U. Nr 147, poz. 1231, Dz. U. Nr 167, poz. 
1372, z 2003r. Dz. U. Nr 80, poz. 719, Dz. U. Nr 122, poz. 1143, z 2004r. Dz. U. Nr 29, poz. 
257, Dz. U. Nr 99, poz. 1001, Dz. U. Nr 152, poz. 1597), Rada Miejska w Kamieńsku 
uchwala, co następuje: 

§1. Określa się następujące zasady usytuowania na terenie Gminy Kamieńsk miejsc 
sprzedaży napojów alkoholowych: 
1.Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza 

miejscem sprzedaży w nowo otwieranych punktach nie mogą być wydawane, jeżeli punkt 
sprzedaży znajduje się w odległości 50 m mierzonej najkrótszą dostępną trasą od wejścia 
punktu sprzedaży do wejścia danego obiektu od:
1) szkół i innych placówek oświatowo – wychowawczych 
2) obiektu kultu religijnego 
3) obiektów zajmowanych przez organa ścigania 
4) przystanku kolejowego i autobusowego 
5) obiektów sportowych i kąpielisk 
6) zakładów opieki zdrowotnej.                                                                  

2. W przypadku punktu sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży 
ustala się odległość wynoszącą 50 m po linii dojścia od:
1) szkół i innych placówek oświatowo – wychowawczych 
2) obiektów kultu religijnego 
3) zakładów opieki zdrowotnej. 

§2. W celu realizacji zadań związanych z ograniczeniem dostępności alkoholu 
wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, sprzedaż napojów alkoholowych może być prowadzona w punktach: 

I. Przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży:
 1. w sklepach, branży z napojami alkoholowymi, w wyodrębnionych stoiskach sklepów 

ogólnospożywczych oraz winno cukierniczych, w sklepach sprzedaży artykułów 
spożywczych na terenie wsi. 



2. w kioskach branży spożywczej może być prowadzona wyłącznie sprzedaż piwa. 

II. Przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży: 
1. w restauracjach i gospodach 
2. w barach gastronomicznych 
3. w kawiarniach 
4. w koktajl – barach 
5. w pijalniach piwa, w piwiarniach i ogródkach piwnych 
6. w pijalniach wina 
7. w pijalniach piwa, w piwiarniach, w pijalniach wina może być przeprowadzona 

wyłącznie sprzedaż piwa i wina.

III. Nie wydaje się zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych (z 
wyjątkiem piwa) w piwiarniach oraz lokalach nieprowadzących działalności 
gastronomicznej: 

§3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kamieńska.

§4. Traci moc uchwała Nr XXV/200/93 Rady Gminy w Kamieńsku z dnia 
19 października 1993r.

§5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Łódzkiego.


