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UCHWAŁA NR XXXVI/313/18
RADY MIEJSKIEJ  KOLONOWSKIEGO

z dnia 25 czerwca 2018 r.

w sprawie ustalenia na terenie gminy Kolonowskie liczby zezwoleń sprzedaży napojów alkoholowych 
oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz odstępstwa od zakazu 
spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych Gminy Kolonowskie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym ( Dz. U. z 2018 r. poz. 994) art. 12 ust. 1, 3 i art. 14 ust. 2b ustawy z dnia 26 października 1982 r. 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.) po 
zasięgnięciu opinii jednostek pomocniczych Gminy Kolonowskie Rada Miejska Kolonowskiego uchwala, co 
następuje: 
§ 1. Na terenie gminy Kolonowskie ustala się: 

1) 20 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa do spożycia 
poza miejscem sprzedaży;

2) 15 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu do 18% alkoholu 
(z wyjątkiem piwa) do spożycia poza miejscem sprzedaży;

3) 15 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu przeznaczonego do 
spożycia poza miejscem sprzedaży;

4) 20 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających od 4,5% alkoholu oraz piwa 
przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży;

5) 15 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu do 18% alkoholu 
(z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży;

6) 15 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu przeznaczonych do 
spożycia w miejscu sprzedaży.

§ 2. Na terenie gminy Kolonowskie ustala się minimalną odległość 20 m dla punktu sprzedaży i podawania 
napojów alkoholowych mierząc od drzwi wejściowych punktu sprzedaży do drzwi wejściowych przedszkoli, 
cmentarzy i zakładów pracy zatrudniających co najmniej 100 pracowników. Pomiaru dokonuje się najkrótszym 
szlakiem komunikacyjnym dla pieszych zgodnie z zasadami ruchu drogowego.

§ 3. Wprowadza się odstępstwo od zakazu spożywania napojów alkoholowych na terenie miejscowości:

1) Kolonowskie:

a) na hali targowej przy ul. Prostej – działka nr 987/4 i 986/4;

b) na boisku sportowo – rekreacyjnym przy ul. Księdza Czerwionki 2b – działka nr 958;

c) przy OSP, ul. Leśna 6b – działka Nr 1737;

d) na boisku sportowym przy ul. Szkolnej - działka nr 897/8;

e) na hali widowiskowo-sportowej przy ul. Szkolnej 1b – działka nr 890 i 893;

f) na placu przy ul. Piastowskiej – działka Nr 172/6 (dzielnica Fosowskie);

g) na boisku sportowym przy ul. Rzecznej – działka nr 205 (dzielnica Fosowskie),
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2) Staniszcze Wielkie:

a) .na boisku sportowo – rekreacyjnym przy ul. Leśnej 14 – działka nr 394/1;

b) na placu OSP przy Placu Targowym 8a -  działka nr 554/3;

c) przy centrum aktywności wiejskiej Staniszcze Wielkie, ul. Kościelna 15.- działka nr 674, 707, 673/1,

3) Staniszcze Małe:

a) przy centrum aktywności wiejskiej przy ul. Księdza Gajdy 32a działka nr 1277/1, 1277/3, 1274/4;

b) teren przy rzece Mała Panew działka nr 735, 736/2, 739,

4) Spórok:

a) przy Ptasim stawku, ul. Dworcowa – działka nr 713 i 714;

b) przy centrum aktywności wiejskiej, ul. Guznera 3 – działka nr 227/2;

c) na boisku sportowym przy ul. Bolesława Chrobrego 2a – działka nr 141/1, 141/2, 618/2.

§ 4. Odstępstwo od zakazu spożywania napojów alkoholowych wprowadza się wyłącznie na czas 
organizowanych imprez kulturalnych, rozrywkowych, festynów, w miejscach wskazanych w § 3.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Kolonowskie.

§ 6. Traci moc:                                                                                                                                                                    

1) uchwała Nr XXVI/153/93 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 18 października 1993r. r. w sprawie 
ustalenia dla  gminy Kolonowskie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających 
powyżej 4,5% alkoholu/z wyjątkiem piwa/ przeznaczonych do spożycia/ poza miejscem sprzedaży oraz 
określenia zasad usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych;

2) uchwała Nr XXVIII/146/97 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 3 marca 1997r. w sprawie zmiany 
uchwały Nr XXVI/153/93 z dnia 18 października 1993r. w sprawie ustalenia dla gminy Kolonowskie liczby 
punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz 
określenia zasad usytuowania punktów sprzedaży alkoholowych;

3) uchwała Nr XXX/184/01 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 25 września 2001r. w sprawie zmiany 
uchwały Nr XXVI/153/93 z dnia 18 października 1993r. w sprawie ustalenia dla Gminy Kolonowskie 
liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4.5% alkoholu/z wyjątkiem 
piwa/ przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz określenia zasad usytuowania punktów 
sprzedaży napojów alkoholowych zmienioną uchwałą Nr XXVIII/146/97 z dnia 3 marca 1997r.

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

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Rafał Kupke
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