UCHWAŁA NR LXVI/1242/18
RADY MIASTA OPOLA
z dnia 5 lipca 2018 r.
w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży na terenie
miasta Opola, zasad usytuowania w Opolu miejsc sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych oraz wprowadzenia zakazu sprzedaży, podawania, spożywania
i wnoszenia napojów alkoholowych w niektórych miejscach, obiektach lub na
określonym obszarze miasta
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000) w związku z art. 12 ust. 1 i 3 i art. 14 ust. 6 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 i 650) – Rada
Miasta Opola uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się na terenie miasta Opola maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych, odrębnie dla:
1) 630 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia
w miejscu sprzedaży, w tym:
a) 270 - do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo,
b) 170 - powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),
c) 190 - powyżej 18% zawartości alkoholu;
2) 870 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza
miejscem sprzedaży, w tym:
a) 310 - do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo,
b) 276 - powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),
c) 284 - powyżej 18% zawartości alkoholu.
§ 2. 1. Punkty sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem
sprzedaży, nie mogą być usytuowane w odległości mniejszej niż 20 m liczonej od wejścia
(wyjścia) do punktu sprzedaży napojów alkoholowych do granicy nieruchomości:
1) przedszkoli;
2) szkół wymienionych w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe
(Dz. U. z 2018 r. poz. 996) - z wyłączeniem szkół dla dorosłych;
3) młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii,
specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków
wychowawczych dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji
nauki, metod pracy i wychowania;
4) placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki
poza miejscem zamieszkania;
5) całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych
i socjalizacyjnego, dalej zwanych „obiektami chronionymi”.
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2. Punkty sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu
sprzedaży powinny być usytuowane w odległości nie mniejszej niż 20 m liczonej od wejścia
(wyjścia) do punktu sprzedaży napojów alkoholowych do granicy nieruchomości, na której
położone są „obiekty chronione”.
3. W przypadku, gdy pomiędzy wejściem (wyjściem) do punktu sprzedaży napojów
alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, a granicą nieruchomości, na
której położone są „obiekty chronione” występuje trwała przeszkoda, która ze względu na
swój charakter utrudnia dostęp oraz kontakt wzrokowy i głosowy (np. zabudowa, mur bez
przejść), odległość ta może wynosić mniej niż 20 m, ale nie mniej niż 10 m.
4. Odległość od wejścia (wyjścia) od punktu sprzedaży napojów alkoholowych do granicy
nieruchomości, na której położony jest „obiekt chroniony” należy mierzyć od bliższej
krawędzi użytkowanego przez klientów otworu wejściowego (wyjściowego) usytuowanego
najbliżej „obiektu chronionego” w kierunku granicy tej nieruchomości najkrótszą drogą
dojścia z uwzględnieniem trwałych przeszkód, które ze względu na swój charakter utrudniają
dostęp oraz kontakt wzrokowy i słuchowy (np. zabudowa, mur bez przejścia).
§ 3. 1. Na terenie miasta Opola wprowadza się w następujących miejscach stały zakaz
sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych:
1) na straganach, w kioskach nie posiadających sali sprzedaży i w punktach małej
gastronomii, w których sprzedaż odbywa się przez „okienko”;
2) na terenie zakładów karnych i aresztów śledczych;
3) ośrodków readaptacji społecznej, Domów Dziennego Pobytu, Ośrodka Interwencji
Kryzysowej, Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie,
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz w noclegowni, schronisku i hostelu
prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym;
4) na terenie targowisk;
5) w budynku przy ul. Krakowskiej 53, w którym upamiętniono ofiary zbrodniczych
działań aparatu bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1956;
6) na wyrobiskach przy ulicach: Marka z Imielnicy, Olimpijskiej i Kępskiej;
2. Sprzedaż napojów alkoholowych nie może być prowadzona w sprzedaży obwoźnej.
3. Wprowadza się zakaz wnoszenia napojów alkoholowych do ośrodków readaptacji
społecznej, Domów Dziennego Pobytu, Ośrodka Interwencji Kryzysowej, Specjalistycznego
Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
oraz w noclegowni, schronisku i hostelu prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy
Osobom Bezdomnym i Uzależnionym.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.
§ 5. Tracą moc uchwały:
1. Uchwała nr XXX/459/12 Rady Miasta Opola z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia
liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem
piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży,
zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta Opola
i w sprawie wprowadzenia zakazu sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia
napojów alkoholowych w niektórych miejscach i obiektach na terenie miasta Opola.
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2. Uchwała nr VII/89/15 Rady Miasta Opola z dnia 26 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę
w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5%
alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w
miejscu sprzedaży, zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie
miasta Opola i w sprawie wprowadzenia zakazu sprzedaży, podawania, spożywania oraz
wnoszenia napojów alkoholowych w niektórych miejscach i obiektach na terenie miasta
Opola.
§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Wiceprzewodnicząca Rady
Małgorzata Wilkos
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