
UCHWAŁA NR LI/554/2022 
RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE 

z dnia 24 maja 2022 r. 

w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad 
usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 

na terenie Gminy Gogolin 

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 559 i 583) oraz art. 12 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 i 2469, z 2022 r. poz. 118, 
218 i 24), po zasięgnięciu opinii jednostek pomocniczych gminy, uwzględniając postanowienia Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla 
Gminy Gogolin na lata 2022-2025 Rada Miejska w Gogolinie uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się na terenie Gminy Gogolin maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 
przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży: 

1) 30 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo; 

2) 23 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% zawartości 
alkoholu (z wyjątkiem piwa); 

3) 24 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18%  zawartości alkoholu. 

§ 2. Ustala się na terenie Gminy Gogolin maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży: 

1) 28 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo; 

2) 28 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu 
(z wyjątkiem piwa); 

3) 28 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18%  zawartości alkoholu. 

§ 3. 1. Miejsca sprzedaży i podawania napojów alkoholowych nie mogą być usytuowane  
w odległości mniejszej niż 30 metrów liczonej od wejścia/wyjścia do miejsca sprzedaży i podawania napojów 
alkoholowych do granicy nieruchomości szkół, przedszkoli i żłobków. 

2. Odległość, określona w ust. 1 mierzona jest wzdłuż krawędzi jezdni, a w przypadku braku takiej 
możliwości – wzdłuż ciągów pieszych, od granicy działki na której posadowiony jest obiekt wymieniony 
w ust. 1, aż do wejścia do obiektu, w którym mieści się punkt sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gogolina. 

§ 5. Traci moc uchwała Nr LIII/442/2018 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie 
ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc 
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Gogolin (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2018 r. 
poz. 2141) 
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Gogolinie 

 
 

Piotr Czok 
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