
UCHWAŁA NR XLI/838/2018
RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

z dnia 20 czerwca 2018 r.

w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.) art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 
26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. 
z 2016 r. poz. 487, z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, 
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.) na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej
uchwala:

§ 1. 1. Usytuowane na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza punkty sprzedaży napojów alkoholowych 
przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz poza miejscem sprzedaży muszą być oddalone co najmniej 
50 metrów od następujących obiektów:

- szkół, przedszkoli, żłobków, klubów dziecięcych,

- internatów,

- placówek opiekuńczo - wychowawczych, placówek wsparcia dziennego,

- ogólnodostępnych, zorganizowanych i ogrodzonych placów zabaw dla dzieci,

- świątyń różnych wyznań,

- placówek leczenia uzależnień.

2. Odległość 50 metrów mierzona będzie najkrótszą drogą dojścia wzdłuż pieszych ciągów komunikacyjnych 
od wejścia do punktu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych do najbliższego wejścia na teren posesji 
obiektów, o których mowa w ust. 1. W przypadku posesji nieogrodzonych, najkrótszą drogę dojścia mierzy się do 
wejścia do obiektu określonego w ust. 1.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XIX/345/12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 5 września 2012 r. 
w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych i ustalenia 
liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do 
spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.  

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

  
 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
w Dąbrowie Górniczej

Agnieszka Pasternak
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