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UCHWAŁA NR XL/370/2018
RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE
z dnia 3 lipca 2018 r.
w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Prószków miejsc sprzedaży
i podawania napojów alkoholowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 994) oraz art. 12 ust. 3 ustawy z dnia
26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U.
z 2016 r. poz. 487, Dz. U. z 2015 r. poz. 1893, Dz. U. z 2017 r. poz. 2439, 2245, Dz. U. z 2018 r., poz. 310, 650),
Rada Miejska w Prószkowie, uchwala, co następuje:
§ 1.1. Punkty sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem
sprzedaży nie mogą być usytuowane w odległości mniejszej niż 20 metrów od obiektów takich jak: szkoły,
przedszkola, żłobki, kościoły.
2. Odległość określona w ust. 1 mierzona jest wzdłuż krawędzi jezdni, a w przypadku braku takiej możliwości,
wzdłuż osi ciągów komunikacyjnych dla ruchu pieszych, od wejścia (wyjścia) do punktu sprzedaży i podawania
napojów alkoholowych, do najbliższych drzwi wejściowych (wyjściowych) do obiektów, o których mowa w ust. 1.
3. Punkty sprzedaży napojów alkoholowych nie mogą być usytuowane w obiektach tymczasowych z wyjątkiem
sprzedaży piwa w ogródkach gastronomicznych, które stanowią powiększoną powierzchnię konsumencką
w ramach tego samego punktu sprzedaży, z zachowaniem warunków określonych w ust. 1 i 2.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa.
§ 3. Traci moc uchwała nr V/48/2007 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 15 lutego 2007 r. w sprawie
zasad usytuowania na terenie Gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych (Dz. Urz. Woj.
Opolskiego z 2007 r., nr 19, poz. 887).
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.
Wiceprzewodniczący Rady
Krystian Janikula

