
Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE

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

w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Wołczyn miejsc sprzedaży i podawania napojów 
alkoholowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 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 (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.), uchwala się co 
następuje:

§ 1. 1. Miejsca sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Wołczyn mogą być 
usytuowane w odległości nie mniejszej niż  25 metrów od:

1) szkół, przedszkoli oraz innych placówek oświatowo – wychowawczych i opiekuńczych;

2) obiektów kultu religijnego, kościołów, kaplic, cmentarzy;

3) zakładów opieki zdrowotnej.

2. Pomiaru odległości dokonuje się wzdłuż ciągów komunikacyjnych, od drzwi wejściowych miejsc 
określonych w ust. 1 pkt 1-3 do drzwi wejściowych miejsc sprzedaży lub podawania napojów alkoholowych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wołczyna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego.
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UZASADNIENIE

W dniu 9 marca 2018 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, która zgodnie z art. 12 ust. 3 w aktualnym brzmieniu ustawy z dnia 26

października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z

2016 r. poz. 487, z późn. zm.), nakłąda obowiązek na Radę Miejską ustalenia,

w drodze uchwały, zasady usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów

alkoholowych. Stosownie do postanowień art. 12 ust. 5 przedmiotowej ustawy rada gminy przed podjęciem

uchwały, zasięga opinii jednostki pomocniczej gminy.

W przedłożonym projekcie uchwały zmieniono odległość usytuowania miejsca sprzedaży

i podawania napojów alkoholowych od obiektów chronionych oraz doprecyzowano sposób mierzenia tej

odległości (było 20 metrów proponuje się 25 metrów).
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