
Projekt

z dnia  6 lipca 2018 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W LEWINIE BRZESKIM

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

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

Na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016r. poz. 478, zm. z 2017r. poz. 2245, poz. 2439; z 2018r. 
poz. 310, poz. 650) Rada Miejska w Lewinie Brzeskim uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Na terenie gminy Lewin Brzeski odległość punktów, w których prowadzona jest sprzedaż lub 
sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży, nie może być mniejsza niż 
30 metrów od szkół oraz innych zakładów i placówek oświatowo-wychowawczych i opiekuńczych. 

2. Pomiaru odległości dokonuje się najkrótszą drogą wzdłuż osi ciągów komunikacyjnych od głównego 
wejścia do obiektów szkół oraz innych zakładów i placówek oświatowo-wychowawczych                    
i opiekuńczych, a jeśli obiekty te są ogrodzone, to od głównego wejścia na teren posesji, na której są 
usytuowane, do głównych drzwi wejściowych punktu sprzedaży lub punktu prowadzącego sprzedaż  napojów 
alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży.

3. W przypadku sprzedaży i podawania napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży, 
wyznaczonym na wolnym powietrzu w bezpośrednim sąsiedztwie punktu prowadzącego sprzedaż                           
i podawanie napojów alkoholowych, odległość mierzona jest od głównego wejścia do obiektów szkół oraz 
innych zakładów i placówek oświatowo-wychowawczych i opiekuńczych, do najbliższej granicy terenu 
wyznaczonego w bezpośrednim sąsiedztwie punktu, gdzie sprzedawany jest i podawany do spożycia na 
miejscu alkohol.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr X/65/2007 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 26 czerwca 2007r. 
w sprawie zasad usytuowania na terenie Miasta i Gminy Lewin Brzeski  miejsc sprzedaży                              
i podawania napojów alkoholowych.

§ 3. Wykonanie  uchwały powierza się Burmistrzowi  Lewina Brzeskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego.

Opracował: Przedkłada:
Wyzdiał OK Burmistrz Lewina Brzeskiego
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UZASADNIENIE

Zgodnie ze zmianą ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
z dniem 9 września 2018r. tracą moc dotychczasowe uchwały ustalające zasady usytuowania
miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Wobec powyższego konieczne jest podjęcie
przedmiotowej uchwały w nowym stanie prawnym, gdyż brak takiej uchwały uniemożliwi
wydawanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.
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