
 

 

UCHWAŁA NR L/490/18 

RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU 

z dnia 29 maja 2018 r. 

w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Kluczbork  

miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 994) oraz art. 12 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.) Rada Miejska w Kluczborku uchwala się, co następuje: 

§ 1. Usytuowanie punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Kluczbork 

winno być dostosowane do potrzeb ograniczenia dostępności alkoholu. 

§ 2.1. Punkty sprzedaży i podawania napojów alkoholowych powyżej 4,5% (za wyjątkiem piwa) nie mogą 

być usytuowane w odległości mniejszej niż 50 m od szkół, przedszkoli i placówek oświatowo-wychowawczych. 

2. Przez odległość, o której mowa w ust. 1, rozumie się najkrótszą odległość w linii prostej, mierzoną  

od ogólnodostępnego wejścia do placówki handlowej lub gastronomicznej do granicy geodezyjnej posesji (działki), 

na której znajdują się obiekty wymienione w ust. 1. 

§ 3. Punkty sprzedaży i podawania napojów alkoholowych nie mogą znajdować się na: 

1) targowiskach; 

2) obiektach bez stałej lokalizacji, w których podawanie towaru odbywa się przez okienko; 

3) parkingach. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kluczborka. 

§ 5. Traci moc: 

1) uchwała Rady Miejskiej w Kluczborku nr XII/106/03 z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie zasad usytuowania 

na terenie Miasta i Gminy Kluczbork miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych; 

2) uchwała nr XL/512/09 z dnia 7 września 2009 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad usytuowania 

na terenie Miasta i Gminy Kluczbork miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. 

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

Opolskiego. 

  

 Przewodniczący  

Rady Miejskiej w Kluczborku 

 

Janusz Kędzia 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 7 czerwca 2018 r.

Poz. 1693
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