
UCHWAŁA NR XLVII/302/2018
RADY GMINY BIERAWA

z dnia 3 września 2018 r.

w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad 
usytuowania na terenie gminy Bierawa miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Na podstawie art.12 ust. 1 i 3 w związku z art. 18 ust 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r., poz. 487, z 2017 r. 
poz. 2245 i 2439 oraz z 2018 r., poz. 310 i 650), Rada Gminy Bierawa uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie 
gminy Bierawa, odrębnie dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych: 
1) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży:

a) do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwa – w ilości 40 zezwoleń;

b) powyżej 4,5 % do 18 %  zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) – w ilości 40 zezwoleń;

c) powyżej 18 % zawartości alkoholu – w ilości 40 zezwoleń;

2) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży:

a) do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwa – w ilości 25 zezwoleń;

b) powyżej 4,5 % do 18 %  zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) – w ilości 25 zezwoleń;

c) powyżej 18 % zawartości alkoholu – w ilości 25 zezwoleń.

§ 2. 1. Ustala się zasady usytuowania na terenie gminy Bierawa miejsc sprzedaży 
i podawania    napojów alkoholowych.

2. Punkt sprzedaży, sprzedaży i podawania napojów alkoholowych powinien być zlokalizowany
w odległości co najmniej 20 m od następujących obiektów:

1) placówek oświatowych;

2) kościołów;

3) zakładów opieki zdrowotnej.

3. Odległość, o której mowa w ust. 2, ustalana będzie jako odległość od drzwi wejściowych
punktu sprzedaży, sprzedaży i podawania napojów alkoholowych do głównego wejścia (bramą,
furtką) na teren, na którym znajdują się obiekty wymienione w ust. 2, liczona wzdłuż ciągów
komunikacyjnych pieszo-jezdniowych, a w przypadku gdy wyżej wymienione obiekty
usytuowane są na terenie nie ogrodzonym, odległość ta mierzona będzie do drzwi wejściowych
podanych obiektów chronionych.

§ 3. Tracą moc uchwały Rady Gminy Bierawa:

1) nr XXVII/255/2001 r. z dnia 28 sierpnia 2001 r. w sprawie ustalenia dla terenu gminy liczby 
punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa),
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaż;

2) nr XII/87/99 z dnia 22 listopada 1999 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc
sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych  napojów;

3) nr XLV/291/2018 z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń 
na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Bierawa miejsc 
sprzedaży i podawania napojów allkoholowych.
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§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bierawa.

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

 

Przewodniczący Rady

Joachim Morcinek

Id: CB625B9D-6558-452E-876C-00EA8E089FC1. Podpisany Strona 2




