
UCHWAŁA NR 64/VIII/2019
RADY GMINY RADŁÓW

z dnia 11 września 2019 r.

w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie gminy Radłów miejsc sprzedaży, sprzedaży i podawania 
napojów alkoholowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 roku 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 z późn. zm.), Rada 
Gminy Radłów uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się następujące zasady usytuowania miejsc sprzedaży, sprzedaży i podawania napojów 
alkoholowych na terenie gminy Radłów.

§ 2. 1. Punkty, w których prowadzona jest sprzedaż, sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, powinny 
być zlokalizowane w odległości co najmniej 50 m od szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowo – 
wychowawczych, obiektów kultu religijnego oraz placówek służby zdrowia.

2. Odległość, o której mowa w ust 1, ustala się jako odległość od drzwi wejściowych od punktu sprzedaży, 
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych do głównego wejścia (bramą, furtką) na teren, na którym znajdują 
się obiekty wymienione w ust. 1, liczoną wzdłuż ciągów komunikacyjnych pieszo-jezdnych z uwzględnieniem 
zasad ruchu drogowego, a w przypadku gdy obiekty, o których mowa w ust. 1 usytuowane są na terenie 
nieogrodzonym, odległość tę mierzy się do drzwi wejściowych obiektów.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radłów.

§ 4. Traci moc uchwała Nr 125/XXVI/93 Rady Gminy w Radłowie z dnia 29 września 1993 r. w sprawie 
określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Radłów miejsc sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych 
do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży.

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

 

Przewodniczący Rady Gminy Radłów

Wilhelm Wengel
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