
 

 

UCHWAŁA NR XVIII/111/13 

RADY GMINY STARE BOGACZOWICE 

z dnia 24 maja 2013 r. 

w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Stare Bogaczowice liczby punktów sprzedaży napojów 

zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem 

sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży, ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Stare Bogaczowice 

miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz wprowadzenia stałego zakazu sprzedaży, 

podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych na niektórych obszarach Gminy. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm) oraz art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. 

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. 2012 r. poz.1356, 

z późn. zm.) Rada Gminy Stare Bogaczowice uchwala, co następuje:  

§ 1. 1.Ustala się liczbę punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem 

piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, na 20.  

2.Ustala się liczbę punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa), 

przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, na 10.  

§ 2. 1.Ustala się, że punkty sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Stare Bogaczowice  

a) mogą być usytuowane w odległości minimalnej 50 m od ogrodzenia przedszkoli, szkół podstawowych, 

gimnazjów oraz innych placówek oświatowo – wychowawczych, mierzonej jako najkrótsza droga dojścia  

od wejścia do punktów sprzedaży do bram wjazdowych oraz bramek wejściowych w tych ogrodzeniach  

a w przypadku obiektów nieogrodzonych odległość minimalna 50 m musi zostać zachowana pomiędzy 

wejściem do punktu sprzedaży a wejściem do wyżej wymienionego obiektu,  

b) mogą znajdować się w lokalach, których minimalna powierzchnia wraz z przyległym zapleczem 

mierzona bez powierzchni sanitarnych wynosi co najmniej 20 m
2
,  

c) mogą prowadzić sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych na wydzielonym placu  

pod warunkiem, że przedsiębiorca posiada zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych  

do spożycia w miejscu sprzedaży,  

d) w przypadku imprez na otwartym powietrzu sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów zawierających 

więcej niż 4,5% alkoholu może odbywać się wyłącznie w miejscach wyznaczonych, pod warunkiem,  

że organizator imprezy lub wskazany przez niego przedsiębiorca lub jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej 

posiada jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.  

2. Sprzedaż napojów alkoholowych może być prowadzona jedynie w godzinach otwarcia punktu sprzedaży, 

zgodnie z informacją umieszczoną w widocznym miejscu na zewnątrz lokalu.  

§ 3. 1. Wprowadza się stały zakaz sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych:  
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a) w bezpośrednim otoczeniu punktu sprzedaży napojów alkoholowych w szczególności na ławkach, 

schodach, przy stolikach oraz innych miejscach przeznaczonych lub wykorzystywanych dla potrzeb punktu 

sprzedaży napojów alkoholowych lub jego klientów,  

b) wprowadza się stały zakaz spożywania napojów alkoholowych na terenie: gminnego placu targowego 

i parkingowego, na przystankach autobusowych, boiskach sportowych, na terenach zieleni wiejskiej, gminnych 

skwerach i placach zabaw dla dzieci.  

2. Zakaz powyższy nie obowiązuje na imprezach na otwartym powietrzu, jeżeli organizator imprezy, 

wskazany przez niego przedsiębiorca lub jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej posiada zezwolenie  

na sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych, oraz w miejscach, o których mowa w § 2 litera c.  

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXII/223/02 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 29 maja 2002 r. 

w sprawie ustalenia dla terenu gminy liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% 

alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży 

oraz określenia zasad usytuowania na terenie Gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków 

sprzedaży tych napojów.  

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dolnośląskim Urzędzie Województwa Dolnośląskiego i wchodzi 

w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.  

Przewodniczący Rady Gminy: 

J. Makosiej 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 2 – Poz. 4289


		2013-07-11T14:32:50+0000
	Polska
	Milena Pigdanowicz-Fidera; DUW we Wrocławiu
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




