
UCHWAŁA NR XLV/590/18
RADY MIEJSKIEJ BRZEGU

z dnia 28 czerwca 2018 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 i poz. 1000) oraz art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 
26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U z 2016 r. 
poz. 487, Dz. U. z 2017 r. poz. 2245 i poz. 2439, Dz. U. z 2018 r. poz. 310, poz. 650) oraz po zasięgnięciu 
opinii właściwego dowódcy garnizonu, Rada Miejska Brzegu uchwala, co następuje:

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

§ 2. Miejsca sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, zwane dalej „punktami” nie mogą być 
usytuowane w odległości mniejszej niż 20 m od terenów:

1) przedszkoli i szkół,

3) placów zabaw dla dzieci,

4) placówek opiekuńczo – wychowawczych,

6) schronisk i noclegowni dla osób bezdomnych,

7) obiektów kultu religijnego,

8) basenów,

9) siedzib organów ścigania i organów sprawiedliwości,

10) szpitali.

§ 3. Pomiaru odległości dokonuje się:

1) najkrótszą ogólnodostępną drogą dojścia od drzwi wejściowych obiektów, o których mowa w § 2 do drzwi 
wejściowych punktu sprzedaży lub podawania napojów alkoholowych, jeżeli obiekty nie są ogrodzone,

2) najkrótszą ogólnodostępną drogą dojścia od bramy wejściowej na teren obiektów, o których mowa w § 2 do 
drzwi wejściowych punktu sprzedaży lub podawania napojów alkoholowych, jeżeli obiekty są ogrodzone.

§ 4. Tracą moc: Uchwała Nr LII/361/14 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie zasad 
usytuowania na terenie Gminy Brzeg miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz wprowadzenie 
stałego zakazu podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych w niektórych miejscach 
i obiektach na terenie Gminy Brzeg.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzegu. 
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego.

 

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej Brzegu

Barbara Mrowiec
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