
 

 

UCHWAŁA NR LXI/468/18 

RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH ŚLĄSKICH 

z dnia 30 sierpnia 2018 r. 

w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Oborniki Śląskie liczby zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży 

Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 487 ze zm.) Rada Miejska w Obornikach Śląskich 

uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza 

miejscem sprzedaży: 

1) do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo    - 60 zezwoleń, 

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

3) powyżej 18% zawartości alkoholu     - 60 zezwoleń. 

2. Ustala się liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu 

sprzedaży: 

1) do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo    - 20 zezwoleń, 

2) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) - 20 zezwoleń, 

3) powyżej 18% zawartości alkoholu     - 20 zezwoleń. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi obornik Śląskich. 

§ 3. Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 310) 

z dniem 10 sierpnia 2018 r. utraciła moc uchwała nr 0150/XXXI/304/01 Rady Miejskiej w Obornikach 

Śląskich z dnia 27 września 2001 r. w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Oborniki Śląskie liczby punktów 

sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% alkoholu (za wyjątkiem piwa) przeznaczonych 

do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscy sprzedaży. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich: 

A. Zakęś 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 5 września 2018 r.

Poz. 4207
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