
U C H W A Ł A Nr XLVIII/339/01 
Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich 

z dnia 21 grudnia 2001 r. 

 

w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Strzelce Opolskie ilości punktów 

sprzedaży napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia w 

miejscu lub poza miejscem sprzedaży, zasad ich usytuowania, 

wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów 

alkoholowych oraz warunków sprzedaży 

tych napojów. 

 

Na podstawie art.41 ust. 1 oraz art. 12 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia              

26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35 poz. 230 z 1984 r. Nr 34, poz. 184, z 1987 r.             

Nr 33, poz. 180, z 1989 r. Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, Nr 73, 

poz. 431, z 1991 r. Nr 73, poz. 321, Nr 94, poz. 419, z 1993 r. Nr 40,  poz. 

184, z 1996 r. Nr 127, poz. 593, z 1997 r. Nr 88, poz. 554, Nr 113, poz. 732, 

Nr 121, poz. 770 oraz z 1998 Nr 668 z 2000 r. Nr 12, poz. 166, Nr 120, poz. 

1268 z 2001 r. Nr 60, poz. 610) Rada Miejska w Strzelcach Opolskich 

uchwala, co następuje 

§1  

Na terenie Gminy Strzelce Opolskie liczba punktów sprzedaży 

napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem 

piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży wynosi 60, zaś poza 

miejscem sprzedaży 70. 

§2 

W celu zmniejszenia dostępu dzieci i młodzieży do alkoholu punkty 

sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży jak i poza 

miejscem sprzedaży nie mogą być usytuowane na terenie 

- obiektów sportowych, 

 
 
- kąpielisk, 
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- Domów Kultury,  

- kin, 

- Kawiarni internetowych. 
 

§3 
1. Decyzję o wydaniu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 

przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, jak i poza miejscem 
sprzedaży wydaje Burmistrz Strzelec Opolskich po zasięgnięciu opinii 
Zarządu Miejskiego. 

2. Zarząd Miejski wydaje opinię po zapoznaniu się ze stanowiskiem Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz właściwego 
Sołtysa i Rady -Sołeckiej dla punktów usytuowanych na terenie Sołectw, 
lub zarządcy nieruchomości dla punktów usytuowanych w budynkach 
mieszkalnych. 

3. Zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych zawierających 
powyżej 4,5 % alkoholu (za wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia 
poza miejscem sprzedaży wydawane są przedsiębiorcom na sprzedaż 
prowadzoną wyłącznie w wydzielonych stoiskach placówek handlowych. 

4. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do 
spożycia w miejscu sprzedaży wydawane są przedsiębiorcom na 
sprzedaż prowadzoną wyłącznie w lokalach gastronomicznych 
posiadających zgodę Powiatowego Inspektora Sanitarnego na 
prowadzenie działalności gastronomicznej. 

5. Za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 
przedsiębiorca uiszcza opłatę zgodnie z artykułem 11 ustawy o 
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, (adnotację o 
uiszczeniu przez przedsiębiorcę stosownych opłat na dany rok ważności 
zezwolenia nanosi się na zezwoleniu). 

6. Zezwolenia jednorazowe udzielane są przedsiębiorcom posiadającym 
zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych 

7. przeznaczonych do spożycia na miejscu lub poza miejscem sprzedaży 
oraz dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. 

8. Przedsiębiorca nie spełniający warunków określonych w ust. 3 lub 4, może 
starać się o wydanie promesy zezwolenia na sprzedaż alkoholu. 

 
 

§4  
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1. Warunkiem sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy jest 

2. uzyskanie przez co najmniej 1 osobę prowadzącą w danym punkcie 
sprzedaż napojów alkoholowych zaświadczenia o odbyciu szkolenia 
sprzedawców napojów alkoholowych. 

3. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 1, winno być uzyskane w terminie do 
1 roku od uzyskania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. 

4. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 1, powinno być okazane w trakcie 
kontroli dokonywanej przez Gminna Komisję Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych. 

5. Osoba ukarana przez Sad za sprzedaż napojów alkoholowych bez 
zezwolenia może się ubiegać o zezwolenie po upływie 1 roku od dnia 
orzeczenia kary. 

§5 
1. Decyzję o cofnięciu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 

przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, jak i poza miejscem 
sprzedaży wydaje Burmistrz Strzelec Opolskich po zasięgnięciu opinii 
Zarządu Miejskiego. 

2. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych cofa się w przypadkach 
określonych w art. 18 ust. 6 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i 
przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

3. Postępowanie w sprawie cofnięcia zezwolenia sprzedaży napojów 
alkoholowych może być wszczęte na wniosek Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i innego uprawnionego organu. 

§6  
1. Kontrolę przestrzegania zasad określonych w uchwale oraz ustawie 

wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi przeprowadzają 
zespoły składające się z co najmniej 2 członków, w tym jednego członka 
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

2. Z przeprowadzonej kontroli sporządzany jest protokół, którego wzór 
stanowi załącznik do uchwały. 

§7 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu.  

 

 

 

§8 
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Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich Nr 
XV11/97/99 z dnia 28 października1999 r. w sprawie ustalenia dla terenów 
miasta i gminy Strzelce Opolskie ilości punktów sprzedaży napojów 
alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (ż wyjątkiem piwa) 
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz określenia zasad 
usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych. 

§9 
Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń 

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich oraz ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Opolskiego. 

§10 
Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w 

Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 
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