
 

 

UCHWAŁA NR XXXVIII/210/17 

RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH 

z dnia 10 sierpnia 2017 r. 

w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% 

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

sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie 

Gminy Kowary 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 12 ust. 1, ust. 2, ust. 4 i art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 

26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2016 

poz. 487 ze zm.) Rada Miejska w Kowarach uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się na terenie Gminy Kowary liczbę punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% 

alkoholu (z wyjątkiem piwa):  

1. przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży – w ilości 50 punktów, 

2. przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży- w ilości 36 punktów. 

§ 2. Ustala się na terenie Gminy Kowary zasady usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów 

alkoholowych: 

1. punkty sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz 

punkty sprzedaży i podawania napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży  

nie mogą być usytuowane w odległości mniejszej niż 10 m od przedszkoli, szkół, boisk i placów szkolnych 

oraz placów zabaw, obiektów sportowych, obiektów kultu religijnego w tym kościołów i cmentarzy, obiektów 

administracji publicznej, obiektów służby zdrowia; 

2. pomiaru dokonuje się najkrótszą drogą: 

1) wzdłuż ciągów komunikacyjnych od drzwi wejściowych miejsc określonych w ust. 1 do drzwi 

wejściowych miejsc sprzedaży lub podawania napojów alkoholowych; 

2) w przypadku, gdy obiekty wymienione w ust. 1 są ogrodzone, pomiaru dokonuje się  wzdłuż ciągów 

komunikacyjnych od bramy wejściowej na teren posesji tych obiektów do drzwi wejściowych miejsca 

sprzedaży lub podawania napojów alkoholowych. 

§ 3. Wprowadza się stały zakaz sprzedaży, podawania, spożywania i wnoszenia napojów alkoholowych  

na terenie: 

1. placów zabaw; 

2. targowiska; 

3. cmentarzy; 
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4. przystanków autobusowych; 

5. siłowni plenerowych; 

6. skateparku. 

§ 4. Zakaz, o którym mowa w § 3 nie obowiązuje w razie wydania przez właściwy organ jednorazowego 

zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w danym miejscu. 

§ 5. Tracą moc: Uchwała nr 175/97 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 10 lipca 1997 roku w sprawie 

ustalenia szczegółowych zasad wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów 

alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu lub poza miejscem sprzedaży oraz kontroli 

przestrzegania zasad obrotu tymi alkoholami na terenie miasta Kowar; Uchwała nr 176/97 Rady Miejskiej 

w Kowarach z dnia 10 lipca 1997 roku w sprawie ustalenia liczny punktów sprzedaży napojów alkoholowych, 

warunków sprzedaży i spożywania napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów 

alkoholowych na terenie miasta. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kowary. 

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

Województwa Dolnośląskiego. 

Wiceprzewodnicząca Rady: 

E. Pędziwiatr 
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