
 

 

UCHWAŁA NR XXXIX/272/18 

RADY GMINY ŁUBNIANY 

z dnia 25 czerwca 2018 r. 

w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  

na terenie Gminy Łubniany oraz zasad usytuowania na terenie Gminy miejsc sprzedaży  

i podawania napojów alkoholowych 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 12 ust. 1, ust. 3, art. 14 ust. 6 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.) i art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów 

normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1523) Rada Gminy Łubniany 

uchwala, co następuje: 

§ 1.1. Ustala się na terenie Gminy Łubniany maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży: 

1) napojów do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo w ilości 25 zezwoleń; 

2) napojów powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) 25 zezwoleń; 

3) napojów powyżej 18% zawartości alkoholu 25 zezwoleń. 

2. Ustala się na terenie Gminy Łubniany maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

do spożycia w miejscu sprzedaży: 

1) napojów zawierających do 4,5% zawartości alkoholu (oraz na piwo) 20 zezwoleń; 

2) napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) 20 zezwoleń; 

3) napojów powyżej 18% zawartości alkoholu 20 zezwoleń. 

§ 2.1. Uchwała określa zasady usytuowania na terenie Gminy Łubniany miejsc sprzedaży i podawania 

napojów alkoholowych. 

2. Punkty sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz  

w miejscu sprzedaży nie mogą być usytuowane w odległości mniejszej niż 30 m od: 

1) szkół i przedszkoli; 

2) kościołów, kaplic; 

3) cmentarzy. 

3. Odległość, o której mowa w ust. 1, mierzona jest najkrótszą drogą dojścia wzdłuż osi ciągów 

komunikacyjnych dla ruchu pieszych, zgodnie z zasadami prawa o ruchu drogowym, od głównego wejścia  

do punktu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych do drzwi wejściowych obiektów wymienionych w ust. 1. 
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4. Punkty sprzedaży i podawania napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży 

mogą być usytuowane wyłącznie w lokalach gastronomicznych lub ogródkach piwnych przy lokalach. 

§ 3. Ograniczenia odległości, o których mowa w § 2, nie dotyczą miejsc sprzedaży, podawania i spożywania 

napojów alkoholowych podczas imprez masowych organizowanych na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2009 r.  

o bezpieczeństwie imprez masowych, oraz imprez organizowanych przez Gminę, jej jednostki organizacyjne lub 

podmioty działające na ich zlecenie, a także takich imprez, których organizatorem jest OSP. 

§ 4. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr XXI/147/12 z dnia 29 października 2012 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XX/141/12 z dnia 18 września 2012 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego 

uchwały nr VI/38/03 z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów 

alkoholowych powyżej 4,5% z wyjątkiem piwa, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów 

alkoholowych na terenie Gminy Łubniany. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łubniany. 

§ 6.1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.  

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

Opolskiego. 

  

 Przewodniczący  

Rady Gminy Łubniany 

 

Albert Wiench 
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