
UCHWAŁA NR XVII/279/20 
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU 

z dnia 26 lutego 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr L/490/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 29 maja 2018 r. 
w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Kluczborkmiejsc sprzedaży i podawania napojów 

alkoholowych 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
( Dz.U. z 2019 r. poz. 506  z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 z poźn. zm. ) 
Rada Miejska w Kluczborku  uchwala  co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr L/490/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zasad 
usytuowania na terenie Gminy Kluczbork miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych § 2 
otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. 1. Punkty sprzedaży i podawania napojów alkoholowych powyżej 4,5% ( za wyjątkiem piwa ) 
nie mogą być usytuowane w odległości mniejszej niż  50 m od szkół  i przedszkoli. 

2. Przez odległość, o której mowa w ust.1, rozumie się najkrótszą odległość w linii prostej, 
mierzoną od ogólnodostępnego wejścia do placówki handlowej lub gastronomicznej do głównego 
wejścia do obiektów wymienionych w ust.1.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kluczborka. 

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

Na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U z 2019 r. . poz. 2277
z poźn. zm. ) rada gminy ustala, w drodze uchwały zasady usytuowania miejsc sprzedaży
i podawania napojów alkoholowych.
Zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi rada gminy przed podjęciem uchwały zasięga
opinii jednostki pomocniczej gminy.
W związku w powyższym zostały przekazane wnioski do jednostek pomocniczych gminy
o zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr L/490/18 Rady Miejskiej
w Kluczborku z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Kluczbork
miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. W odpowiedzi na wnioski jednostki
pomocnicze gminy przedłożyły uchwały, w których pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
Zmiana w/w uchwały wynika z konieczności doprecyzowania zapisów uchwały odnośnie sposobu
określenia i pomiaru odległości między obiektami placówek handlowych
i gastronomicznych, a obiektami szkół i przedszkoli.
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