
 

 

UCHWAŁA NR XXXVII/56/13 

RADY MIEJSKIEJ W JAWORZYNIE ŚLĄSKIEJ 

z dnia 28 października 2013 r. 

w sprawie: ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc 

sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Jaworzyna Śląska 

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: 

Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu 

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 z późniejszymi zmianami) uchwala 

się, co następuje:  

§ 1. Ustala się maksymalną liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości alkoholu pow. 

4,5% (z wyjątkiem piwa) na terenie Gminy Jaworzyna Śląska przeznaczonych do spożycia:  

- poza miejscem sprzedaży – 40 punktów  

- w miejscu sprzedaży - 20 punktów 

§ 2. Punkty sprzedaży napojów alkoholowych, powinny być usytuowane w odległości większej niż 50 m od 

szkoły, przedszkola, miejsca kultu religijnego: kościoła, kaplicy, cmentarza, licząc odległość najkrótszą drogą 

od wejścia do wymienionych obiektów, do wejścia do punktu sprzedaży lub w przypadku, gdy wymienione 

obiekty usytuowane są na terenie ogrodzonym, a obiekt oddalony jest od ogrodzenia, odległość liczona będzie 

od wejścia na teren obiektu do wejścia do punktu sprzedaży.  

§ 3. Uchwała ma zastosowanie do postępowań dotyczących zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

wszczynanych po jej podjęciu.  

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jaworzyny Śląskiej.  

§ 5. Traci moc uchwała nr XXVIII/12/09 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 24 lutego 2009 roku 

w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc 

sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Jaworzyna Śląska.  

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej: 

A. Nazimek 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 4 listopada 2013 r.

Poz. 5557
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