
 

 

UCHWAŁA NR 528/LI/2018 

RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU 

z dnia 5 lipca 2018 r. 

w sprawie ustalenia liczby zezwoleń sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie 

miasta Lublińca miejsc sprzedaży napojów alkoholowych 

Na podstawie art. 12 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 

ust. 1 i art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 

z późn. zm.), Rada Miejska w Lublińcu uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się dla terenu miasta Lublińca liczbę zezwoleń sprzedaży napojów alkoholowych: 

1) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w ilości: 

a) zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa – 60 zezwoleń, 

b) zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – 45 zezwoleń, 

c) zawierających powyżej 18% alkoholu – 45 zezwoleń, 

2) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży w ilości: 

a) zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa – 60 zezwoleń, 

b) zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – 40 zezwoleń, 

c) zawierających powyżej 18% alkoholu – 40 zezwoleń. 

§ 2. Ustala się następujące zasady usytuowania na terenie miasta Lublińca miejsc sprzedaży napojów 

alkoholowych: 

1) Punkt sprzedaży i podawania napojów alkoholowych nie może być usytuowany na terenie miejsc kultu 

religijnego. 

2) Pod pojęciem terenu w rozumieniu uchwały uważa się zarówno budynek, w którym znajduje się siedziba 

instytucji wymienionej w ust. 1, jak i nieruchomość gruntową zajmowaną przez ten podmiot. 

§ 3. Traci moc Uchwała nr 336/XXXVIII/01 z dnia 19 października 2001 r. w sprawie zasad usytuowania 

na terenie miasta Lublińca miejsc sprzedaży napojów alkoholowych, warunków sprzedaży tych napojów oraz 

ustalenia liczby punktów napojów alkoholowych (Dz. Urz. nr 85 poz. 2190 z późn. zm.). 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lublińca. 
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego. 

  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

 

Gabriel Podbioł 
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