Projekt
z dnia 10 kwietnia 2014 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ BRZEGU
z dnia .................... 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
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:
Dz. U. z 2013r. poz. 594, zm. Dz. U. z 2013r. poz. 645, poz. 1318, Dz. U. z 2014r. poz.379) oraz art. 12 ust. 2 i
ust. 3 i art. 14 ust.6 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r. poz. 1356, zm. Dz. U z 2013r. poz. 1563), Rada Miejska Brzegu
uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Określa się zasady usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy
Brzeg.
2. Miejsca sprzedaży i podawania napojów alkoholowych nie mogą być zlokalizowane w odległości mniejszej
niż 20 m od następujących obiektów:
1) przedszkoli,
2) szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych,
3) placów szkolnych i boisk, placów zabaw dla dzieci,
4) ośrodków szkolno-wychowawczych,
5) placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego
zamieszkania (internaty, bursy),
6) domów dziecka,
7) schronisk i noclegowni dla bezdomnych,
8) obiektów kultu religijnego,
9) dworców kolejowych i autobusowych,
10) obiektów sportowych,
11) kąpielisk i zbiorników wodnych oraz przystani,
12) siedzib organów ścigania i organów sprawiedliwości,
13) szpitali.
§ 2. 1. Odległość 20 metrów mierzona jest najkrótszą drogą dojścia od najbliższego wejścia na teren posesji, na
której posadowione są obiekty, o których mowa w §1, do wejścia do punktu sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych.
2. W przypadku posesji nieogrodzonych, najkrótszą drogę dojścia liczy się od wejścia do obiektu, określonego
w §1 lub od lustra wody w przypadku kąpielisk i zbiorników wodnych.
§ 3. Wprowadza się stały zakaz sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Brzeg:
1) na terenie stadionów, boisk i innych obiektów sportowych,
2) na terenie basenów i kąpielisk,przystani
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3) na terenach placów zabaw
4) na terenach obiektów kultu religijnego
5) w klubach młodzieżowych
§ 4. Tracą moc:
1. Uchwała Nr XL/279/93 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 27 sierpnia 1993 r. w sprawie ustalenia ilości
punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu przeznaczonych do spożycia
poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie miasta Brzegu miejsc sprzedaży napojów
alkoholowych.
2. Uchwała Nr VI/47/99 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 25 lutego 1999 r. w sprawie ustalenia szczegółowych
zasad wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do
spożycia na miejscu lub poza miejscem sprzedaży.
3. Uchwała Nr XXXVI/257/97 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 26 czerwca 1997 r. w sprawie wprowadzenia
zakazu spożywania napojów alkoholowych w wyznaczonych miejscach publicznych.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzegu.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Opolskiego.
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Uzasadnienie
Na podstawie art. 12 ust.2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi rada gminy ustala, w drodze uchwały, zasady usytuowania na terenie gminy
miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Zgodnie z art. 14 ust. 6 tej ustawy, w innych
niewymienionych w ustawie miejscach, obiektach lub na określonych obszarach gminy, ze względu na ich
charakter, rada gminy może wprowadzić czasowy lub stały zakaz sprzedaży, podawania, spożywania oraz
wnoszenia napojów alkoholowych.
Organy administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego są obowiązane do podejmowania
działań zmierzających do ograniczania spożycia napojów, m.in. poprzez ustalanie zasad usytuowania na terenie
miejsc sprzedaży oraz ilości punktów sprzedaży napojów alkoholowych. 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.
W związku z tym, że na terenie gminy istnieje jednostka wojskowa, zgodnie z treścią art. 12 ust. 3 ustawy,
uchwała niniejsza podlega zaopiniowaniu przez właściwego dowódcę garnizonu.
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