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Poz. 1164
UCHWAŁA NR XX/142/12
RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU
z dnia 25 maja 2012r.
w sprawie określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz
ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu
(z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży na
terenie Gminy Lubsko
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1)) i art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.2)) uchwala się co
następuje:
§ 1. Sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży może być
prowadzona w:
1) stałych punktach podawania, którymi są placówki gastronomiczne oraz bufety o wyodrębnionej
powierzchni gastronomicznej w placówkach handlowo-usługowych;
2) miejscach określonych w zezwoleniach jednorazowych;
3) innych sezonowych miejscach podawania napojów alkoholowych (np. ogródki gastronomiczne).
§ 2. 1. Ustala się z zastrzeżeniem § 3, że punkty sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do
spożycia poza miejscem sprzedaży nie mogą być usytuowane w odległości mniejszej, niż 25m, a punkty
sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży w odległości mniejszej
niż, 50m od:
1) szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, przedszkoli, żłobków, zakładów i placówek
oświatowo-wychowawczych, placówek opiekuńczo-wychowawczych:
2) kościołów, cmentarza;
3) szkolnych boisk i placów, placów zabaw dziecięcych, ogródków jordanowskich;
4) pomników oraz miejsc walki i męczeństwa
1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220. Nr 62. poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102,
poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181,
poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, x 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223,
poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106,
poz. 675 oraz z 2011r. Nr 21, poz. 113
2)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007r. Nr 155, poz. 793 i Nr 176,
poz. 1238, z 2008r. Nr 2267, poz. 1505, z 2009r. Nr 18, poz. 97 i Nr 144, poz. 1175 oraz z 2010r. Nr 47, poz. 278
i Nr 127, poz. 857.
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5) placówek realizujących leczenie i rehabilitację osób uzależnionych od alkoholu.
2. Pomiaru odległości, o których mowa w ust. 1 dokonuje się w linii prostej między wejściami do punktu
sprzedaży i do obiektu wymienionego w ust. 1.
§ 3. Zasad określonych w § 2 nie stosuje się do obiektów hotelowych.
§ 4. Ustala się na terenie Gminy Lubsko maksymalną liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych
zawierających powyżej 4,5% alkoholu (za wyjątkiem piwa):
1) 75 punktów – sprzedaży ww. napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem
sprzedaży do końca 2014r. 60 punktów do końca 2018r. i 50 punktów do końca 2022r.
2) 20 punktów – sprzedaży i podawania ww. napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu
sprzedaży.
§ 5. W przypadku wyczerpania limitów określonych w § 4, kolejne zezwolenia można wydawać dopiero po
zwolnieniu limitu wg kolejności wpływu wniosków z uwzględnieniem limitów w latach 2015-2022r.
§ 6. Zezwolenia wydane na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych na podstawie dotychczasowych
przepisów zachowują ważność do czasu wygaśnięcia.
§ 7. Zasady określone w § 2 ust. 1 nie dotyczą punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,
w których przedsiębiorcy prowadzą działalność na podstawie dotychczas ustalonych zezwoleń oraz ich
kontynuacji przez dotychczasowych przedsiębiorców.
§ 8. Traci moc uchwała Nr XXXVII/262/05 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie
ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 alkoholu (z wyjątkiem piwa),
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży
i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Lubsko.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubska.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Andrzej Tomiałowicz

