
UCHWAŁA NR 291/XXXVI/2018
RADY MIEJSKIEJ W PRASZCE

z dnia 29 maja 2018 r.

w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Praszka miejsc sprzedaży i podawania napojów 
alkoholowych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
/Dz. U z 2018r. poz. 994/ art.12 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz.U. z 2016 roku poz. 487 ze zm./ w celu ograniczenia dostępności do 
alkoholu, uwzględniając postanowienia miejsko gminnego programu profilaktyki uzależnień oraz po 
zasięgnięciu opinii jednostek pomocniczych Gminy Praszka, Rada Miejska w Praszce uchwala co następuje:

§ 1. 

Ustala się następujące zasady usytuowania na terenie Gminy Praszka miejsc sprzedaży i podawania 
napojów alkoholowych:

1. Sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych nie może się odbywać w miejscach określonych 
art. 14 ust. 2a ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 roku 
poz. 487 ze zm.).

2. Sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych może odbywać się w punktach , które usytuowane są 
w takiej odległości od obiektów kultu religijnego, placówek szkolnych i przedszkolnych, placówek służby 
zdrowia i opieki społecznej aby nie powodowało to zakłóceń w pracy tych placówek.

3. Imprezy plenerowe połączone ze sprzedażą i konsumpcją napojów alkoholowych na terenie miasta 
i gminy Praszka mogą być organizowane:  a/ Na terenie miasta w obrębie Hali sportowej i Stadionem oraz 
placu nad Wyderką pomiędzy ulicami Wodną i Kaliską. b/ Na terenach wiejskich przy Strażnicach 
Ochotniczych Straży Pożarnych, boiskach piłkarskich oraz miejscach zwyczajowo przyjętych.

4. Sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych może odbywać się na imprezach plenerowych 
wyłącznie w wydzielonych miejscach przewidzianych do sprzedaży tych napojów i za zezwoleniem.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Praszki.

§ 3. 

Uchyla się Uchwałę Rady Miejskiej Nr 67/VIII/2003 z dnia 26 czerwca 2003 roku w sprawie zasad 
usytuowania na terenie miasta i gminy Praszka miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i Uchwałę Rady 
Miejskiej Nr 267/XXXI/2009 z dnia 26 sierpnia 2009 roku zmieniającą uchwałę w sprawie zasad usytuowania 
na terenie miasta i gminy Praszka miejsc sprzedaży napojów alkoholowych.

§ 4. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Id: 45F54A86-9D4B-4EAA-98F9-7E4A9E18A917. Podpisany Strona 1



§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 9 września 2018 roku.

 

Przewodniczący Rady

Bogusław Łazik
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