
 

 

UCHWAŁA NR XLVII/349/18 

RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA 

z dnia 27 sierpnia 2018 r. 

w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 

w miejscach publicznych na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów 

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, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 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, 

poz. 2439 oraz 2018 r. poz. 310 i poz. 650) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się zasady usytuowania na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów miejsc sprzedaży i podawania 

napojów alkoholowych, stanowiąc że: 

1) punkt sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem 

sprzedaży może być usytuowany w odległości nie mniejszej niż 50 metrów od szkół, przedszkoli i żłobków, 

obiektów kultu religijnego, poradni odwykowych; 

2) odległość, o której mowa w pkt 2, mierzona jest według najkrótszej linii dojścia pieszego od drzwi 

wejściowych punktu sprzedaży, do najbliżej wysuniętej granicy nieruchomości gruntowej, na której 

znajduje się chroniony obiekt. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzierżoniowa. 

§ 3. Traci moc uchwała nr XXII/158/2004 z dnia 26 stycznia 2004 r. w sprawie ustalenia liczby punktów 

sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia 

poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży, zasad usytuowania na terenie miasta miejsc sprzedaży 

i podawania napojów alkoholowych (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2004 r. nr 41 poz. 782), zmieniona uchwałą  

nr L/341/05 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 21 listopada 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2005 r.  

nr 262 poz. 4616). 

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

Województwa Dolnośląskiego. 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej: 

M. Darakiewicz 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 4 września 2018 r.

Poz. 4176
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