
Projekt 

 

UCHWAŁA NR ……….                                                                                                                       

RADY GMINY ZĘBOWICE 

z dnia ………. 

w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Zębowice miejsc sprzedaży i podawania napojów 

alkoholowych  

 

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

U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) w związku z  art. 12 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r.  

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r.  poz. 487 z późn. zm.) 

Rada Gminy Zębowice, uchwala, co następuje: 

§ 1. Usytuowanie punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Zębowice 

winno być dostosowane do potrzeb ograniczenia dostępności alkoholu.  

§ 2. 1. Punkty sprzedaży i podawania napojów alkoholowych powyżej 4,5 % (za wyjątkiem piwa) nie 

mogą być usytuowane w odległości mniejszej niż 25 m. od: 

1) szkół, 

2) przedszkoli,  

3) placówek oświatowo – wychowawczych, 

 

2. Przez odległość, o której mowa w ust. 1, rozumie się najkrótszą odległość w linii prostej, mierzoną 

od ogólnodostępnego wejścia do placówki handlowej lub gastronomicznej do granicy geodezyjnej 

posesji (działki) na której znajdują się obiekty wymienione w ust. 1. 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zębowice. 

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

Województwa Opolskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

W związku ze zmianą art. 12 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości                    

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.) Rada Gminy ma obowiązek 

ustalić w drodze uchwały maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych 

oraz zasady usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy 

Zębowice. Obecnie obowiązująca uchwała Rady Gminy Zębowice Nr XXXIII/211/06                                                

z dnia 10 lutego 2006 r. dotyczyła ilości punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% 

alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu 

sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów 

alkoholowych, natomiast nowa uchwała precyzuje ustalenie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż 

i podawanie napojów alkoholowych.                  

Podjęcie uchwały wynika z potrzeby realizacji obowiązujących zapisów zmiany ustawy                                  

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.                     

Zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości                                  

i przeciwdziałania alkoholizmowi Rada Gminy przed podjęciem stosownej uchwały zasięga opinii 

jednostki pomocniczej gminy.  

W związku z powyższym zostały przekazane wnioski do jednostek pomocniczych gminy                                        

o zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Zębowice miejsc 

sprzedaży i podawania napojów alkoholowych  

W odpowiedzi na wnioski jednostki pomocnicze gminy nie wniosły żadnych uwag i opinii. 

 

 

 

  


