
 

 

UCHWAŁA NR XXXII-340/18 

RADY MIEJSKIEJ W BABOROWIE 

z dnia 20 czerwca 2018 r. 

w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Baborów miejsc sprzedaży  

i podawania napojów alkoholowych 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 3 ustawy z dnia  

26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j.t. Dz. U. z 2016 r. 

poz. 487 z późn. zm.), Rada Miejska w Baborowie uchwala, co następuje: 

§ 1. Sprzedaż napojów alkoholowych może być prowadzona tylko na podstawie zezwolenia w wyodrębnionych 

punktach sprzedaży spełniających zasady usytuowania określone w niniejszej uchwale. 

§ 2.1. Napoje alkoholowe mogą być sprzedawane w miejscach sprzedaży detalicznej napojów 

alkoholowych określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, a także  

w innych punktach handlowych i gastronomicznych usytuowanych na otwartym powietrzu, w których 

prowadzona jest jednorazowa sprzedaż napojów alkoholowych. 

2. Napoje alkoholowe mogą być sprzedawane i podawane w placówkach stałych oraz w ogródkach 

gastronomicznych rozumianych jako sezonowe miejsca spożywania napojów alkoholowych wraz z ustawionym 

wyposażeniem, wydzielone konstrukcyjnie z otoczenia i spełniające wymogi sanitarne, wynikające z odrębnych 

przepisów prawnych: 

1) usytuowane bezpośrednio obok stałego punktu gastronomicznego, w którym prowadzona jest sprzedaż  

i podawanie napojów alkoholowych, a ogródek jest funkcjonalnie związany z punktem sprzedaży; 

2) stanowiące samodzielne punkty sprzedaży i podawania napojów alkoholowych do 4,5% alkoholu oraz 

piwa, usytuowane bezpośrednio obok punktu sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% 

alkoholu oraz piwa i niebędące samodzielnym punktem sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. 

§ 3. Dopuszcza się usytuowanie punktu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych zawierających  

do 4,5% alkoholu oraz piwa na terenach obiektów sportowych podczas imprez sportowych i rozrywkowych 

niemających charakteru masowego, po wcześniejszym uzyskaniu jednorazowego zezwolenia na sprzedaż 

napojów alkoholowych. 

§ 4. Usytuowanie miejsc sprzedaży napojów alkoholowych nie jest dopuszczalne: 

1) na terenie targowiska miejskiego; 

2) w obiektach sakralnych należących do kościołów wszystkich wyzwań; 

3) na cmentarzach; 

4) w zakładach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej; 
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5) w szkołach wszystkich typów oraz innych placówkach oświatowo-wychowawczych; 

6) w placówkach mających w zakresie działania profilaktykę i/lub leczenie alkoholizmu. 

§ 5. Traci moc uchwała nr III–24/02 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie 

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

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Baborów. 

§ 7.1. Uchwała podlega obwieszczeniu poprzez rozplakatowanie w miejscach publicznych, na tablicy 

informacyjnej Urzędu Miejskiego, opublikowanie w prasie lokalnej. 

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego. 

  

 Przewodniczący  

Rady Miejskiej w Baborowie 

 

Krzysztof Tokarz 
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