
 

 

UCHWAŁA NR LX/1424/18 

RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA 

z dnia 23 sierpnia 2018 r. 

w sprawie zasad usytuowania punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych  

na terenie Wrocławia 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 994, 1000, 1349 i 1432) w związku z art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu  

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487, z 2017 r. poz. 2245 i 2439  

oraz z 2018 r. poz. 310 i 650), Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwała określa zasady usytuowania na terenie Wrocławia: 

1) punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży; 

2) punktów podawania napojów alkoholowych. 

§ 2. 1. Warunkiem dopuszczalności usytuowania stałego punktu sprzedaży napojów alkoholowych 

przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży lub stałego  punktu podawania napojów alkoholowych 

jest brak w najbliższej okolicy tych punktów miejsc lub obiektów chronionych, o których mowa w § 3 lub § 4. 

2. Najbliższą okolicę wyznacza się od ogólnodostępnego wejścia do punktu sprzedaży lub podawania 

napojów alkoholowych, a w przypadku posadowienia obiektu na terenie ogrodzonym, od ogólnodostępnego 

wejścia zlokalizowanego w ogrodzeniu trwałym. 

3. W przypadku, gdy punkt sprzedaży lub podawania napojów alkoholowych, o którym mowa w § 3 lub 4, 

posiada więcej niż jedno ogólnodostępne wejście, najbliższą okolicę wyznacza się od tego z nich, które 

znajduje się bliżej obiektu chronionego. 

§ 3. Nie dopuszcza się usytuowania stałego punktu sprzedaży napojów alkoholowych, przeznaczonych 

do spożycia poza miejscem sprzedaży, jeżeli w najbliższej okolicy tego punktu znajduje się co najmniej jedno 

spośród następujących miejsc lub obiektów chronionych: 

1) publiczny lub niepubliczny żłobek lub klub dziecięcy; 

2) publiczne lub niepubliczne przedszkole lub szkoła podstawowa bądź ponadpodstawowa; 

3) młodzieżowy ośrodek wychowawczy; 

4) młodzieżowy ośrodek socjoterapii; 

5) specjalny ośrodek szkolno – wychowawczy lub specjalny ośrodek wychowawczy; 

6) placówka opiekuńczo – wychowawcza typu socjalizacyjnego, interwencyjnego lub specjalistyczno - 

terapeutycznego; 

7) zagospodarowany plac zabaw dla dzieci; 
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8) placówka opieki społecznej dla dorosłych; 

9) szpital lub stacjonarny zakład leczniczy, w którym wykonywane są świadczenia rehabilitacyjne 

oraz zabiegowo - lecznicze; 

10) placówka leczenia uzależnień; 

11) świątynia; 

12) stadion lub obiekt sportowy bądź rekreacyjny; 

13) Wrocławski Ośrodek Pomocy Osobom Nietrzeźwym. 

§ 4. Nie dopuszcza się usytuowania stałego punktu podawania napojów alkoholowych, przeznaczonych 

do spożycia w miejscu sprzedaży, jeżeli w najbliższej okolicy tego punktu znajduje się co najmniej jedno 

spośród następujących miejsc lub obiektów chronionych: 

1) publiczna lub niepubliczna szkoła podstawowa lub ponadpodstawowa; 

2) młodzieżowy ośrodek wychowawczy; 

3) młodzieżowy ośrodek socjoterapii; 

4) specjalny ośrodek szkolno – wychowawczy lub specjalny ośrodek wychowawczy; 

5) placówka opiekuńczo – wychowawcza typu socjalizacyjnego lub interwencyjnego; 

6) placówka leczenia uzależnień; 

7) Wrocławski Ośrodek Pomocy Osobom Nietrzeźwym. 

§ 5. 1. Dopuszcza się odstąpienie od zakazów określonych w § 3 lub 4 w przypadku, gdy wniosek 

o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dotyczy tej samej lokalizacji punktu sprzedaży, 

w której w okresie do 12 miesięcy poprzedzających datę złożenia tego wniosku, możliwa była sprzedaż 

napojów alkoholowych na podstawie zezwolenia udzielonego przez Prezydenta Wrocławia, z zastrzeżeniem 

ust. 2-3. 

2. W celu skorzystania z możliwości, o której mowa w ust. 1, przedsiębiorca wraz z wnioskiem o wydanie 

zezwolenia składa: 

1) uchwałę właściwej rady osiedla pozytywnie opiniującą wniosek w zakresie dalszej działalności tego punktu 

sprzedaży, pomimo jego lokalizacji w najbliższej okolicy miejsca lub obiektu chronionego; 

2) pozytywną opinię Straży Miejskiej Wrocławia w zakresie bezpieczeństwa publicznego w rejonie  

tego punktu sprzedaży; 

3) pozytywną opinię kierownika placówki lub instytucji zlokalizowanej w obiekcie chronionym, o którym 

mowa w § 3 lub 4. 

3. Pisemne opinie, o których mowa w ust. 2, złożone przez przedsiębiorcę wraz z wnioskiem o wydanie 

zezwolenia, mogą być uwzględnione przez Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

przy wydawaniu opinii, o której mowa w art. 18 ust. 3a ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu 

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

§ 6. Traci moc uchwała nr XIII/241/11 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie zasad 

usytuowania we Wrocławiu miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz wprowadzenia zakazu 

sprzedaży, podawania oraz spożywania napojów alkoholowych w miejscach, obiektach lub na określonych 

obszarach miasta (Dz. Urz. Woj. Doln. 2014, poz. 4456).   

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia. 
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§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego. 

   

Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia: 

J. Ossowski 
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