
 

 

UCHWAŁA NR LIV/361/2018 

RADY GMINY OŁAWA 

z dnia 29 czerwca 2018 r. 

w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych odrębnie  

dla poszczególnych rodzajów przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem 

sprzedaży, zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 

Dz.U. z 2018 r. poz. 994) oraz art. 12 ust. 1, ust. 3 i ust. 4 oraz art. 14 ust. 2b ustawy z dnia 26 października 

1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2016 r. poz. 487 tekst jednolity 

z póź. zm.) 

Rada Gminy Oława uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się dla terenu gminy Oława maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży: 

1) o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa – 65, 

2) o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu, z wyjątkiem piwa - 40, 

3) o zawartości powyżej 18% alkoholu – 65. 

§ 2. Ustala się dla terenu gminy Oława maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży: 

1) o zwartości do 4,5% alkoholu oraz piwa – 20, 

2) o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu – 20, 

3) o zawartości powyżej 18% alkoholu – 20. 

§ 3. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydaje Wójt Gminy Oława po zasięgnięciu opinii 

Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na czas oznaczony, określony 

w art. 18 ust. 9 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nie dłuższy jednak  

niż 10 lat. 

§ 4. Określa się następujące zasady usytuowania na terenie gminy Oława miejsc sprzedaży i podawania 

napojów alkoholowych, punkty sprzedaży mogą być zlokalizowane nie bliżej niż 30 m. od: 

- szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych i opiekuńczych, 

- placówek prowadzących działalność kulturalną, 

- obiektów kultu religijnego, 
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- obiektów sportowych, 

- przystanków autobusowych i kolejowych, 

licząc odległość mierzoną najkrótszą drogą, od wejścia do punktu sprzedaży do wejścia do wymienionych 

obiektów lub w przypadku, gdy wymienione obiekty usytuowane są na terenie ogrodzonym, a obiekt 

oddalony jest od ogrodzenia, odległość liczona będzie od wejścia na teren obiektu do wejścia do miejsca 

sprzedaży - nie dotyczy to punktów dotychczas istniejących. 

§ 5. W miejscach publicznych zabrania się spożywania napojów alkoholowych z wyjątkiem miejsc gdzie 

punkt sprzedaży uzyskał zezwolenie jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu 

na wyznaczonym terenie. 

§ 6. Wprowadza się na terenie gminy Oława zakaz sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych  

do spożycia poza miejscem sprzedaży w godzinach od 23.00-6.00. 

§ 7. Traci moc uchwała nr LVII/365/2010 Rady Gminy Oława z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie 

ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) i zasad 

usytuowania na terenie Gminy Oława miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. 

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Oława. 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego. 

Przewodnicząca Rady Gminy Oława: 

M. Księżopolska 
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