
UCHWAŁA NR LXI/239/2013
RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY

z dnia 27 grudnia 2013 r.

w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc 
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Głuszyca

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. 
poz.594 z późn.zm.) oraz art 12 ust.1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U z 2012r. poz.1356 z późn.zm.) Rada Miejska w Głuszycy u c h w a l 
a, co następuje: 

§ 1. Ustala się maksymalną liczbę punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z 
wyjątkiem piwa) na terenie Gminy Głuszyca przeznaczonych do spożycia: 

a) poza miejscem sprzedaży - 35 punktów, 

b) w miejscu sprzedaży - 20 punktów.

§ 2. 1. Miejsca sprzedaży i podawania napojów alkoholowych nie mogą być usytuowane w odległości 
mniejszej niż 50 metrów od: 

a) szkół i innych placówek oświatowo- wychowawczych, 

b) kościołów i cmentarzy, 

c) obiektów służby zdrowia.

2.  Pomiaru odległości dokonuje się najkrótszą drogą wzdłuż ciągów komunikacyjnych od drzwi 
wejściowych miejsc określonych w ust.1 do drzwi wejściowych miejsc sprzedaży lub podawania napojów 
alkoholowych.

§ 3. Uchwała ma zastosowanie do postępowań dotyczących zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 
wszczynanych po jej podjęciu. 

§ 4. Traci moc uchwała Nr XIII/91/2001 w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów 
zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem jak i w 
miejscu sprzedaży, określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków 
sprzedaży tych napojów na terenie miasta i gminy Głuszyca. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głuszycy. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Głuszycy:
G. Pieroń

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 17 stycznia 2014 r.
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