
UCHWAŁA XXXIX/300/2018
RADY GMINY SKOROSZYCE

z dnia 26 czerwca 2018 r.

w sprawie  ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Skoroszyce miejsc sprzedaży i podawania  
napojów alkoholowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.           
z 2017 r., poz. 994 ze zm.) oraz 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 póżn. zm.), po 
zasięgnięciu opinii jednostek pomocniczych gminy, Rada Gminy Skoroszyce uchwala, co następuje:

§ 1. 

1. Ustala się następujące zasady usytuowania na terenie gminy Skoroszyce miejsc sprzedaży                     
i podawania napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem 
sprzedaży:

1) punkty sprzedaży i podawania napojów alkoholowych nie mogą być usytuowane w odległości mniejszej 
niż 20 metrów, liczonej od wejścia do takich obiektów jak: szkoły, przedszkola, kościoły.

2) odległość, o której mowa w pkt 1 należy mierzyć wzdłuż ciągów komunikacyjnych

2. Dopuszcza się funkcjonowanie tzw. „ogródków piwnych” na wolnym powietrzu ze sprzedażą        
i podawaniem napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa przeznaczonych do spożycia 
w miejscu sprzedaży, które stanowią powiększoną powierzchnię konsumencką w ramach tego samego punktu 
sprzedaży, z zachowaniem warunków określonych w ust.1.

§ 2. 

Zasady, o których mowa w § 1 ust. 1, nie dotyczą zezwoleń jednorazowych wydawanych na sprzedaż    
i podawanie napojów alkoholowych.

§ 3. 

Traci moc uchwała nr XXIII/122/04 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia 
liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Skoroszyce miejsc 
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

§ 4. 

Uchwała podlega ogłoszeniu i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia                          
w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Skoroszyce

Henryk Sokołowski
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