
UCHWAŁA NR XLVII/363/2018
RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE

z dnia 3 lipca 2018 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 3 i ust. 5 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.) Rada Miejska w Ożarowie po zasięgnięciu opinii jednostek pomocniczych Gminy Ożarów uchwala, 
co następuje:

§ 1. 

1. Punkt sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w 
miejscu sprzedaży może być usytuowany w odległości nie mniejszej niż 30 m od:

- szkół, przedszkoli i placówek oświatowo-wychowawczych, specjalnych ośrodków szkolno-
wychowawczych;

- kościołów, cmentarzy;

- obiektów sportowych.

2. Odległość, o której mowa w ust. 1 mierzy się najkrótszą drogą dojścia od wejścia do budynku, w którym 
usytuowany jest punkt sprzedaży napojów alkoholowych lub punkt sprzedaży i podawania napojów 
alkoholowych do:

- wejścia w trwałym ogrodzeniu obiektów wymienionych w ust. 1;

- wejścia do budynku wymienionego w ust. 1, gdy obiekt nie posiada trwałego ogrodzenia.

3. Punkty sprzedaży napojów alkoholowych oraz punkty sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 
nie mogą być usytuowane w bezpośredniej granicy nieruchomości, na których usytuowane są obiekty 
wymienione w ust. 1.

4. Najkrótsza droga dojścia oznacza drogę uwzględniającą przepisy o ruchu drogowym gwarantujące 
bezpieczeństwo publiczne (ochrona życia i zdrowia).

§ 2. 

Traci moc Uchwała Nr XXXIII/213/2005 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 30 czerwca 2005 r.                        
w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Ożarów miejsc sprzedaży i podawania napojów 
alkoholowych.

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Ożarowa.
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§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym  Województwa 
Świętokrzyskiego.

 

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej

Krystyna Wieczorek
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UZASADNIENIE

W dniu 9 marca 2018 r. weszła w życie ustawa nowelizująca ustawę o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi, która nakłada na rady gmin obowiązek uchwalenia uchwały dotyczącej
zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych po zasięgnięciu
opinii jednostki pomocniczej gminy.

Projekt przedmiotowej uchwały zgodnie z treścią art. 12 ust. 5 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi został przekazany do zaopiniowania jednostkom pomocniczym gminy.

Id: 8EC8447A-0E3C-45BE-ABF0-C2262483FBCC. Podpisany Strona 1




