
 

 

UCHWAŁA NR II/19/18 

RADY GMINY OLSZTYN 

z dnia 17 grudnia 2018 r. 

w sprawie zmiany Uchwały nr XXVIII/324/18 Rady Gminy Olsztyn z dnia 11 września 2018 r., 

w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  

oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Olsztyn miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 12 ust. 1, ust. 3 ustawy z dnia 

26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2018 r. 

poz. 2137) 

Rada Gminy Olsztyn uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXVIII/324/18 z dnia 11 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby 

zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Olsztyn miejsc 

sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, § 3 otrzymuje brzmienie: 

„Wprowadza się następujące zasady usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży 

i podawania napojów alkoholowych: 

1) Punkt sprzedaży i podawania napojów alkoholowych nie może znajdować się w odległości mniejszej 

niż 30 metrów od obiektu chronionego (przedszkola, szkoły, placówki oświatowo-wychowawcze 

i opiekuńczo-wychowawcze, obiekty kultu religijnego) 

2) Odległość należy mierzyć najkrótszą drogą dojścia wzdłuż pieszych ciągów komunikacyjnych od 

wejścia do obiektu chronionego do wejścia do punktu sprzedaży i podawania napojów 

alkoholowych. Wejściem do obiektów posadowionych na obiektach nieogrodzonych jest 

ogólnodostępne wejście wskazane przez właściciela, użytkownika, zarządcę lub administratora 

obiektu. Do obiektów posadowionych na posesjach ogrodzonych ogólnodostępne wejście 

w ogrodzeniu wskazane przez właściciela, użytkownika, zarządcę lub administratora obiektu.”. 

§ 2. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Olsztyn. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 18 grudnia 2018 r.

Poz. 8112



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

województwa Śląskiego. 

  

 
Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

Janusz Konieczny 
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