
 

 

UCHWAŁA NR XLVIII/337/2018 

RADY MIASTA LUBAŃ 

z dnia 29 maja 2018 r. 

w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych 

do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie Gminy 

Miejskiej Lubań miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., 

poz. 1875 z późn.zm.) 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 2016 r., poz. 487 z późn. zm.) Rada Miasta Lubań 

uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się maksymalną ilość zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych: 

1) do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo w ilości 90 zezwoleń; 

2) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) w ilości 90 zezwoleń; 

3) powyżej 18% zawartości alkoholu w ilości 90 zezwoleń. 

2. Ustala się maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia 

w miejscu sprzedaży w ilości 90 zezwoleń. 

3. Ustala się maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia 

poza miejscem sprzedaży w ilości 180 zezwoleń. 

§ 2. 1. Miejsca sprzedaży i podawania napojów alkoholowych nie mogą być usytuowane w odległości 

mniejszej niż 10 metrów od obiektów: kultu religijnego, zakładów opieki zdrowotnej, dworca autobusowego 

i kolejowego, szkół i przedszkoli oraz innych placówek oświatowo-wychowawczych. 

2. Pomiaru odległości, o której mowa w ust. 1 dokonuje się najkrótszą drogą wzdłuż ciągów 

komunikacyjnych od wejścia głównego na teren obiektów, o których mowa w ust.1, a w przypadku braku 

ogrodzenia terenu, od wejścia głównego do tych obiektów do wejścia do punktu sprzedaży lub podawania 

napojów alkoholowych. 

§ 3. Zasady określone w § 2 nie dotyczą wydawania jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych na podstawie art. 18 1 ust.1 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu 

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubań. 
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§ 5. Tracą moc uchwały: 

- nr XII/81/2015 Rady Miasta Lubań z dnia 29 września 2015 r. w sprawie ustalenia liczby punktów 

sprzedaży zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz zasad usytuowania na terenie Gminy 

Miejskiej Lubań miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego 

z 2015 r. poz. 4060, 

- nr XV/111/2015 Rady Miasta Lubań z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/81/2015 

w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa)  

oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Miejskiej Lubań miejsc sprzedaży i podawania napojów 

alkoholowych. (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2016 r. poz.2). 

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

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady: 

J. Hofbauer 
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