
UCHWAŁA  Nr LV/297/18 

RADY MIEJSKIEJ W TUŁOWICACH  

z dnia 26 października 2018 r. 

w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Tułowice miejsc sprzedaży i podawania napojów 

alkoholowych 

Na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2016 r., poz. 487, z 2017 r. poz. 2245 i 2439, oraz z 2018 r. poz.310, 650 

i 1609) po zasięgnięciu opinii jednostek pomocniczych Gminy Tułowice, Rada Miejska w Tułowicach uchwala, co 

następuje: 

§ 1.  

Określa się zasady usytuowania na terenie Gminy Tułowice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 

przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży. 

§ 2.  

1. Punkty sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Tułowice nie mogą być usytuowane w 

odległości mniejszej niż 25 metrów od: 

1) szkół; 

2) przedszkoli; 

3) obiektów sportowych; 

4) zakładów opieki zdrowotnej; 

5) obiektów kultu religijnego. 

2. Pomiaru odległości dokonuje się najkrótszą drogą wzdłuż ciągów komunikacyjnych dla ruchu pieszych od 

głównych drzwi wejściowych do obiektów, o których mowa w ustępie 1, do głównych drzwi wejściowych miejsc 

sprzedaży lub podawania napojów alkoholowych. W przypadku gdy obiekty te są ogrodzone, odległość mierzona 

jest od głównego wejścia lub głównego wjazdu na teren posesji, na której znajduje się obiekt. 

§ 3.  

Zasady, o których mowa w § 2, nie dotyczą zezwoleń jednorazowych wydawanych na sprzedaż i podawanie napojów 

alkoholowych. 

§ 4.  

Traci moc Uchwała Nr LIII/286/18 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad 

usytuowania na terenie Gminy Tułowice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz Uchwała Nr 

XXXVII/256/10 Rady Gminy Tułowice z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia zasad usytuowania na 

terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. 

§ 5.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tułowic. 
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§ 6.  

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

Opolskiego. 

 Przewodniczący Rady Miejskiej 

Frédéric Coppin  
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