UCHWALA NR XLIX/525/2018
RADY MIEJSKIEJ W OPOCZNIE
z dnia 5 października 2018 r.

w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Opoczno miejsc sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 roku
poz. 994 ze zm.) w związku z art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2016 roku poz. 487 ze zm.) Rada Miejska w Opocznie uchwala, co
następuje:

§ 1. 1. Miejsca sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Opoczno
usytuowane względem obiektów chronionych w postaci:

muszą być

1) obiektów kultu religijnego w tym cmentarzy;

2) szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych oraz opiekuńczo-wychowawczych;
3) obiektów sportowych, basenów, kąpielisk i zalewów;
4) dworców kolejowych i autobusowych
-w

odległości

nie bliżej

niż:

a) 30 metrów przy sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do

spożycia

poza miejscem sprzedaży,

b) 50 metrów przy sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do

spożycia

w miejscu sprzedaży.

2. Pomiaru odległości dokonuje się od wejścia (głównego) na obiekt chroniony wymieniony w ust. 1, a w
przypadku braku ogrodzenia obiektu chronionego, od wejścia głównego do obiektu chronionego, do
ogólnodostępnego wejścia do punktu sprzedaży lub podawania napojów alkoholowych, najkrótsza drogą, dostępną
dla ruchu pieszego, którą możliwe jest dotarcie do punktu.
3. W przypadku sprzedaży napojów alkoholowych na wydzielonych stoiskach w samoobsługowych
placówkach handlowych, przez ogólnodostępne wejście do punktu sprzedaży rozumie się ogólnodostępne wejście
do samoobsługowej placówki handlowej.

§ 2. Traci moc uchwała nr XIX/173/12 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie
zasad usytuowania na terenie gminy Opoczno miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna.
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa

Łódzkiego.
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