
UCHWAŁA XL/284/2018
RADY GMINY OLSZANKA

z dnia 29 maja 2018 r.

w sprawie wystąpienia do jednostek pomocniczych w sprawie wydania opinii na temat projektów  
uchwał dotyczących ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, 

zasad   usytuowania  na  terenie gminy  miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Na podstawie  art. 18  ust.2 , pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym  (DZ.U. z 2018, poz. 994) 
w związku art. 12  ust.5 ustawy z dnia 26 października 2016r. , poz. 487, Dz.U. z 2017r. poz.2245, 
poz.2439, poz.650) uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Występuje się do jednostek pomocniczych  Gminy Olszanka  celem wydania opinii dotyczącej   
ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie  Gminy Olszanka 
oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Olszanka miejsc sprzedaży i podawania napojów 
alkoholowych.

2. Projekt uchwały w sprawie  ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych  oraz projekt uchwały w sprawie   zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży 
i podawania napojów alkoholowych stanowią  załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Olszanka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Wanda Galant
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XL/284/2018

Rady Gminy Olszanka

z dnia 29 maja 2018 r.

Uchwała Nr ....................
Rady Gminy Olszanka

z dnia .................... 2018 r.

w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 40 ust. 1 i art 41 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 

o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r.  poz. 994) art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982r. 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2016r. poz.  487,  Dz.U. z 2017r. 
poz. 2245, poz.2439, Dz.U. z 2018 poz. 310, poz 650)

Rada Gminy Olszanka

uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się  maksymalną liczbę 68 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w tym:

a) do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo 24 zezwolenia ,

b) powyżej 4,5% do 18% zawartości (z wyjątkiem piwa) 22 zezwolenia,

c) powyżej 18% zawartości alkoholu 22 zezwolenia.

§ 2. 1. W ramach ww. limitu ustala się limit    30 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 
przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży w tym:

a) do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo 10 zezwoleń,

b) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa)  10 zezwoleń,

c) powyżej 18% zawartości alkoholu 10 zezwoleń.

2. Ustala się limit 38 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza 
miejscem sprzedaży w tym:

a) do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo 14 zezwoleń,

b) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) 12 zezwoleń,

c) powyżej 18% zawartości alkoholu 12 zezwoleń.

§ 3. Traci moc uchwała  Nr   XII/141/2003  Rady Gminy Olszanka z dnia  18 grudnia 2003 roku 
w sprawie uchwalenia na terenie gminy liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających 
powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa),   przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak 
i w miejscu sprzedaży.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Olszanka.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego.
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XL/284/2018

Rady Gminy Olszanka

z dnia 29 maja 2018 r.

Uchwała Nr ....................
Rady Gminy Olszanka

z dnia .................... 2018 r.

w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Olszanka miejsc sprzedaży 
i podawania napojów alkoholowych

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 w związku z art. 40 ust.1 i art 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2018r. poz. 994), art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982r. 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz.U. z 2016r. , poz. 487 , Dz.U. 
z 2017r. poz. 2245,poz 2439, Dz.U. z 2018, poz. 310, poz. 650)

Rada    Gminy Olszanka   uchwala ,   co   następuje:

§ 1. Miejsca sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Olszanka mogą być 
usytuowane w odległości nie mniejszej niż 25 metrów od następujących obiektów chronionych:

1) szkół i przedszkoli.

2) obiektów kultu religijnego.

3) placów zabaw, siłowni zewnętrznych.

§ 2. 1. Odległość , o której mowa w §  1 mierzona będzie najkrótszą drogą dojścia od wejścia do 
punktu sprzedaży lub podawania napojów alkoholowych do wejścia do obiektu chronionego.

2. Przez wejście do obiektu chronionego rozumie się ogólnodostępne wejście do obiektu 
posadowionego na posesjach nieogrodzonych, a w przypadku obiektów posadowionych na posesjach 
ogrodzonych- ogólnodostępne wejście w ogrodzeniu trwałym,

3. Najkrótsza droga dojścia do obiektu chronionego oznacza najkrótszą drogę dojścia po terenie 
dopuszczonym do ruchu pieszego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. prawo o ruchu 
drogowym,

4. W przypadku obiektu chronionego posadowionego na posesji nieogrodzonej, nieposiadającego 
ogólnodostępnego wejścia , odległość , o której mowa w § 1 , mierzona będzie najkrótsza droga dojść  od 
najbliższej granicy terenu przeznaczonego pod obiekt chroniony do wejścia do punktu sprzedaży lub 
podawania napojów alkoholowych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Olszanka.

§ 4. Traci moc uchwała   Rady Gminy Olszanka Nr  XII/142/2003    z dnia  18 grudnia 2003 roku 
w sprawie ustalenia  zasad usytuowania na terenie gminy miejsc  sprzedaży i podawania napojów 
alkoholowych.

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

W dniu 9 marca 2018 roku weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwosci

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi . Zgodnie z zawartymi w niej zmianami rada gminy przed

podjęciem uchwał dotyczących maksymalnej liczby wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów

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

alkoholowych zasięga opinii jednostek pomocniczych.
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