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UCHWAŁA NR XLII/380/18
RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE
z dnia 3 lipca 2018 r.
w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad
usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, a także zakazu sprzedaży,
podawania oraz spożywania napojów alkoholowych w niektórych miejscach
na terenie Gminy Miejskiej Lubin
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 12 ust. 1 i ust. 3 oraz
art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 487 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Lubinie uchwala,
co następuje:
§ 1. Ustala się dla terenu Gminy Miejskiej Lubin maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych o zawartości alkoholu do 4,5% oraz piwa:
1) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży - nieprzekraczającą 140;
2) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży - nieprzekraczającą 190.
§ 2. Ustala się dla terenu Gminy Miejskiej Lubin maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych o zawartości alkoholu pow. 4,5% do 18% /z wyjątkiem piwa/:
1) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży - nieprzekraczającą 110;
2) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży - nieprzekraczającą 160.
§ 3. Ustala się dla terenu Gminy Miejskiej Lubin maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych o zawartości alkoholu pow. 18%:
1) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży - nieprzekraczającą 100;
2) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży - nieprzekraczającą 150.
§ 4. 1. Miejsca sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Miejskiej Lubin mogą
znajdować się w odległości nie mniejszej niż 30 metrów od następujących obiektów:
1) publicznych lub niepublicznych przedszkoli lub szkół podstawowych bądź ponadpodstawowych
(z wyłączeniem szkół policealnych i szkół dla dorosłych);
2) publicznych lub niepublicznych żłobków lub klubów dziecięcych;
3) obiektów kultu religijnego.
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2. Odległość, o której mowa w § 4 ust. 1 mierzy się najkrótszą drogą dojścia ciągiem komunikacyjnym
przeznaczonym do ruchu pieszego, zgodnie z zasadami określonymi w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca
1997 r. Prawo o ruchu drogowym, od głównych drzwi wejściowych obiektów, o których mowa
w § 4 ust. 1 pkt 1, 2, 3 do głównych drzwi wejściowych przeznaczonych dla klientów punktu sprzedaży
lub podawania napojów alkoholowych.
§ 5. 1. Zezwolenia wydane przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały na sprzedaż napojów
alkoholowych, pozostają w mocy do czasu utraty ich ważności.
2. W przypadku powstania nowych obiektów, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, 2, 3 usytuowanych
w odległości mniejszej niż określone w § 4 ust. 1 od istniejących miejsc sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w tych miejscach pozostają w mocy do czasu
utraty ich ważności.
§ 6. Wprowadza się zakaz sprzedaży, podawania oraz spożywania napojów alkoholowych na terenie:
1) basenów;
2) szpitali i innych placówek służby zdrowia.
§ 7. Traci moc uchwała nr XXVIII/109/08 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie
ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów 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 napojów alkoholowych, a także zakazu sprzedaży, podawania oraz spożywania napojów
alkoholowych w niektórych miejscach na terenie Gminy Miejskiej Lubin, zmieniona uchwałą nr XXXI/120/08
z dnia 29 lipca 2008 r. (Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego z 2008 r. nr 191, poz. 2135 zm.; Dz. Urz.
nr 221, poz. 2497).
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lubina.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.
Przewodnicząca Rady Miejskiej:
B. Potocka

