
 

 

UCHWAŁA NR LXX/380/2018 

RADY MIEJSKIEJ ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH 

z dnia 6 lipca 2018 r. 

w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie miejsc sprzedaży  

i podawania napojów alkoholowych 

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 994 oraz Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz art. 12 ust. 3 i 5, 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 

Miejska Ząbkowic Śląskich uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się zasady usytuowania na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie miejsc sprzedaży i podawania 

napojów alkoholowych, stanowiąc że: 

1) punkt sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży może być 

usytuowany w odległości nie mniejszej niż 25 m od:  

a) przedszkola, 

b) szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej, 

2) punkt sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, może być 

usytuowany w odległości nie mniejszej niż 25 m od:  

a) przedszkola, 

b) szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej, 

§ 2. 1. Odległość o której mowa w § 1 mierzy się wzdłuż drogi przebytej pieszo, z uwzględnieniem zasad 

ruchu drogowego od drzwi głównych, wejściowych obiektów chronionych do drzwi wejściowych punktu 

sprzedaży lub podawania napojów alkoholowych, a jeżeli obiekt posiada trwałe ogrodzenie, do najbliższego 

ogólnodostępnego wejścia na jego teren. 

2. Przez drogę rozumie się: drogę w rozumieniu ustawy Prawo o ruchu drogowym.  

§ 3. Traci moc uchwała nr VI/19/97 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 24 kwietnia 1997 r.  

w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie miejsc sprzedaży napojów 

alkoholowych, warunków ich sprzedaży, oraz szczegółowego określania warunków wydawania, cofania 

i wygasania zezwoleń napojów alkoholowych. 
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§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ząbkowic Śląskich. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego.  

Przewodniczący Rady Miejskiej: 

A. Dominik 
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