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z dnia  4 lipca 2017 r.
Zatwierdzony przez Wójta Jemielnicy

UCHWAŁA NR _____
RADY GMINY JEMIELNICA

z dnia .................... 2017 r.

w sprawie ustalenia liczby 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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art.40 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2016 r., poz. 446, poz. 1579 i poz. 1948 oraz z 2017 r., poz. 730) oraz art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 
26 października 1982 r. o wychowaniu we trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2016 r., 
poz. 487 oraz z 2015 r. poz. 1893) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się na terenie Gminy Jemielnica limit 45 punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 
4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem 
sprzedaży.

§ 2. 1. Punkty sprzedaży napojów alkoholowych oraz punkty sprzedaży i podawania napojów 
alkoholowych mogą być usytuowane w odległości nie mniejszej niż 50 metrów od:

1) szkół;

2) przedszkoli;

3) obiektów sakralnych;

4) cmentarzy.

2. Odległość wymienioną w ust. 1 mierzy się wytyczonymi ciągami przeznaczonymi dla pieszych, od drzwi 
wejściowych punktu sprzedaży oraz sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, do drzwi wejściowych 
obiektów wskazanych w ust. 1.

3. Punkty sprzedaży napojów alkoholowych oraz punkty sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 
nie mogą być usytuowane w granicach nieruchomości, na których znajdują się następujące obiekty:

1) obiekty sakralne;

2) cmentarze;

3) parki;

4) skwery.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Jemielnicy.

§ 4. Tracą moc:

1) Uchwała Nr XIX/108/93 Rady Gminy w Jemielnicy z dnia 21 sierpnia 1993 r. w sprawie zatwierdzenia 
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych oraz określenie zasad 
usytuowania na terenie Gminy Jemielnica miejsc sprzedaży napojów alkoholowych;

2) Uchwała Nr XXI/78/96 Rady Gminy w Jemielnicy z dnia 9 września 1996 r. w sprawie ustalenia liczby 
punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (za wyjątkiem piwa) 
przeznaczonych do sprzedaży poza miejscem sprzedaży;

3) Uchwała Nr XXXII/131/98 Rady Gminy w Jemielnicy z dnia 6 lutego 1998 r. w sprawie zasad 
usytuowania na terenie gminy Jemielnica miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków ich 
sprzedaży;
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4) Uchwała Nr XIX/119/2000 Rady Gminy w Jemielnicy z dnia 16 października 2000 r. w sprawie zmiany 
uchwały Rady Gminy w Jemielnicy Nr XXXII/131/98 z dnia 6 lutego 2000 r. w sprawie zasad usytuowania 
na terenie gminy Jemielnica miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków ich sprzedaży;

5) Uchwała Nr XXVII/173/01 Rady Gminy Jemielnica z dnia 10 września 2001 r. w sprawie rozwiązania 
dotychczasowej Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz ustalenia liczby 
punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) 
przeznaczonych do sprzedaży w miejscu sprzedaży;

6) Uchwała Nr XXVII/174/01 Rady Gminy w Jemielnicy z dnia 10 września 2001 r. w sprawie zmiany 
uchwały Rady Gminy Jemielnica Nr XXXII/131/98 z dnia 6 lutego 1998 r.  w sprawie zasad usytuowania 
na terenie gminy Jemielnica miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków ich sprzedaży.

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

 

Przewodniczacy Rady Gminy

Antoni Drzyzga
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Uzasadnienie

Art.12. [Punkt sprzedaży napojów alkoholowych] 1. Rada gminy ustala, w drodze uchwały, dla terenu
gminy (miasta) liczbę punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem
piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży.

2. Rada gminy ustala, w drodze uchwały, zasady usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży
i podawania napojów alkoholowych.

3. W miejscowościach, w których rozmieszczone są jednostki wojskowe, liczba punktów sprzedaży
napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży
oraz usytuowanie miejsc sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych są ustalane przez radę
gminy po zasięgnięciu opinii właściwych dowódców garnizonów.

4. Liczba punktów sprzedaży, o których mowa w ust. 1, oraz usytuowanie miejsc sprzedaży, podawania
i spożywania napojów alkoholowych powinny być dostosowane do potrzeb ograniczania dostępności
alkoholu, określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
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