
 

 

UCHWAŁA NR XLVIII/640/18 

RADY MIEJSKIEJ ORZESZE 

z dnia 2 sierpnia 2018 r. 

w sprawie zasad usytuowania na terenie Miasta Orzesze miejsc sprzedaży i podawania napojów 

alkoholowych 

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

gminnym (t.j. 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 (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.) po 

uzgodnieniu z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Orzeszu, po przeprowadzeniu 

konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450                   

z późn. zm.) oraz po zasięgnięciu opinii jednostek pomocniczych Miasta Orzesze 

Rada Miejska Orzesze 

uchwala co następuje: 

§ 1. Miejsca sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta Orzesze mogą być 

usytuowane w odległości nie mniejszej niż 30 metrów od następujących obiektów chronionych: 

1) szkół i przedszkoli; 

2) obiektów kultu religijnego przeznaczonych do publicznego stałego wykonywania obrzędów religijnych 

z wyłączeniem krzyży i kapliczek przydrożnych. 

§ 2. 1. Odległość, o której mowa w § 1 mierzona będzie najkrótszą drogą dojścia od drzwi wejściowych 

miejsca sprzedaży i podawania napojów alkoholowych do wejścia do obiektu chronionego. 

2. Użyte w uchwale określenia oznaczają: 

1) drzwi wejściowe miejsca sprzedaży i podawania napojów alkoholowych - drzwi, z których korzystają 

klienci miejsca a w przypadku kilku drzwi wejściowych - drzwi najbliżej położone względem obiektu 

chronionego; 

2) wejście do obiektu chronionego 

a) posadowionego na posesjach nieogrodzonych - ogólnodostępne wejście (drzwi), 

b) posadowionego na posesjach ogrodzonych - ogólnodostępne wejście w ogrodzeniu trwałym (brama, 

furtka); 

3) najkrótsza droga dojścia - najkrótsza droga dojścia po terenie dopuszczonym do ruchu pieszego, wzdłuż 

ciągów komunikacyjnych. 
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3. Dopuszcza się możliwość sprzedaży i podawania napojów alkoholowych w odległości mniejszej niż 

określona w § 1, jeżeli sprzedaż i podawanie tych napojów alkoholowych prowadzona będzie na podstawie 

zezwolenia jednorazowego. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr VII/48/03 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie zasad 

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Orzesze 

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

Województwa Śląskiego. 

  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

 

mgr inż. Jan Mach 
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