
 

 

UCHWAŁA NR LXIV/574/18 

RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ 

z dnia 27 czerwca 2018 r. 

w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zasad 

usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz wprowadzenia odstępstw 

od zakazu spożywania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Środa Śląska 

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

z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 12 oraz art. 14 ust. 2b ustawy z dnia 26 października 1982 r. 

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.), 

uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych 

do spożycia w miejscu sprzedaży, zawierających: 

1) do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo - 25 zezwoleń; 

2) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) - 15 zezwoleń; 

3) powyżej 18% zawartości alkoholu - 15 zezwoleń. 

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

do spożycia poza miejscem sprzedaży, zawierających: 

1) do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo - 80 zezwoleń; 

2) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) - 60 zezwoleń; 

3) powyżej 18% zawartości alkoholu - 60 zezwoleń. 

§ 3. Ustala się zasady usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych stanowiąc, że: 

1) usytuowanie miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych winno się odbywać w taki sposób,  

aby ich lokalizacja była nieuciążliwa dla okolicznych mieszkańców i użytkowników obiektów publicznych; 

2) miejsce sprzedaży i podawania alkoholu nie może być usytuowane bliżej niż 25 metrów od placówek 

oświatowych, obiektów kultu religijnego i obiektów sportowych; 

3) odległość miejsca sprzedaży i podawania napojów alkoholowych od budynku lub obiektu, o których mowa 

w pkt 2 ustala się mierząc odległość najkrótszym ciągiem komunikacyjnym między wejściem głównym 

do tego budynku lub obiektu, a wejściem do miejsca sprzedaży i podawania napojów alkoholowych; 

4) sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w ogródkach bezpośrednio przyległych do lokali 

gastronomicznych odbywa się w ramach posiadanych zezwoleń. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 18 lipca 2018 r.

Poz. 3687



§ 4. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydaje Burmistrz Środy Śląskiej po zasięgnięciu 

opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na czas oznaczony, określony 

w art. 18 ust. 9 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, nie dłuższy jednak  

niż do 10 lat. 

§ 5. Wprowadza się odstępstwo od zakazu spożywania napojów alkoholowych na placach i terenach 

zielonych stanowiących własność Gminy Środa Śląska wyłącznie podczas wydarzeń, których organizatorem 

jest Gmina Środa Śląska lub gminne jednostki organizacyjne, pod warunkiem wcześniejszego uzyskania przez 

punkt sprzedaży lub podawania napojów alkoholowych jednorazowego zezwolenia na sprzedaż lub podawanie 

napojów alkoholowych do spożycia na wyznaczonym terenie. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Środy Śląskiej. 

§ 7. Traci moc uchwała nr VII/46/03 Rady Gminy i Miasta w Środzie Śląskiej z dnia 26 lutego 2003 roku 

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

(z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży oraz zasad 

usytuowania miejsc sprzedaży i podawania wszelkich napojów alkoholowych na terenie Gminy i Miasta 

Środa Śląska. 

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

Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2018 r. 

Przewodniczący Rady Miejskiej: 

K. Grabowiecki 
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