
UCHWAŁA NR XLVI/337/2018
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH

z dnia 26 czerwca 2018 r.

w sprawie: ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów 
alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych  oraz 

ustalenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych jak 
również czasu pracy placówek detalicznych i gastronomicznych na terenie miasta Świebodzice.

Na podstawie art 18 ust. 2 pkt 15 i art 40 ust 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r. poz.994 z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 1 , ust. 3 i ust. 4 oraz 
art. 14 ust 2b ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi (Dz. U. z 2016r. poz. 487) oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych uchwala się 
co następuje:

§ 1. Ustala się na trenie miasta Świebodzice maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych  :

1. Poza miejscem sprzedaży - 200 zezwoleń w tym :
- o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa – 80
- o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) - 60
- o zawartości powyżej 18% alkoholu - 60

2. w miejscu sprzedaży - 80 zezwoleń w tym :
- o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa – 40
- o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) - 20
- o zawartości powyżej 18%  alkoholu - 20

§ 2. 1. Miejsca sprzedaży i spożywania napojów alkoholowych  winny być zlokalizowane  
w odległości większej niż 30 m w taki sposób, aby ich usytuowanie niezakłócały realizacji funkcji 
placówek oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych, obiektów kultu religijnego.

2. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w punktach i obiektach położonych w najbliższej 
okolicy jednostek wymienionych w ust. 1 mogą być wydane po zasięgnięciu opinii właścicieli lub 
zarządców tych placówek.

§ 3. 1. Przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do 
spożycia w miejscu sprzedaży mogą w ramach posiadanego zezwolenia ubiegać się dodatkowo o zgodę 
na podawanie napojów alkoholowych w tzw. „ogródkach piwnych”.

2. Pod pojęciem ogródka piwnego należy rozumieć wydzielone miejsca na zewnątrz istniejącego 
lokalu gastronomicznego które:
a) jest integralną częścią lokalu gastronomicznego, bądź
b) znajduje się w sąsiedztwie lokalu gastronomicznego oddzielone trwałymi lub przenośnymi elementami 

(parkany, pergole itp. wyposażone w stoliki, krzesła, parasole).
3. Prowadząc „ogródek piwny” należy spełniać następujące warunki:

1/ należy posiadać tytuł prawny do terenu gdzie usytuowany będzie „ogródek piwny”,
2/ „ogródek piwny” powinien być usytuowany w taki sposób, by zachowane były wymogi 

bezpieczeństwa ruchu drogowego, swobody ruchu pieszego na ciągach komunikacyjnych i porządku 
publicznego.
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§ 4. 1. Ustala się odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych 
na terenie miasta Świebodzice w niżej określonych miejscach tj:

1/ stadion OSiR, ul. Rekreacyjna 1;
2/ boisko sportowe Victoria, ul. Sportowa;
3/ plac przy OSIR, ul. Mieszka Starego 6;
4/ boisko Ciernie ;
5/ płyta Rynku, ul. Rynek;
6/ lotnisko gminne, ul. Lotnicza.

2. W miejscach publicznych wymienionych w ust. 1, napoje alkoholowe będzie można spożywać 
wyłącznie w czasie imprez, na które organizator uzyskał jednorazowe zezwolenie na sprzedaż 
i podawanie napojów alkoholowych.

§ 5. Wprowadza się zakaz sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza 
miejscem sprzedaży w godzinach od 23.00 do 6.00 za wyjątkiem stacji paliw.

§ 6. Tracą moc następujące uchwały:
1/ Uchwała Nr XL/586/01 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 26 lipca 2001 w sprawie 

ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 4,5 % zawartości alkoholu 
z wyjątkiem piwa na terenie miasta Świebodzic,

2/ Uchwała Nr XXXVI/304/05 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 28 lutego 2005r w sprawie 
zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta 
Świebodzice,
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świebodzice.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Świebodzicach

dr Łukasz Kwadrans
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Uzasadnienie

Dnia 10 stycznia 2018  roku Sejm uchwalił ustawę o  zmianie ustawy o wychowaniu w 
trzeźwości i  przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o  bezpieczeństwie imprez masowych
( Dz. U. z  2018 r. poz. 310).

Znowelizowana ustawa weszła w  życie z  dniem 9  marca 2018 r., nowe przepisy wymagają
podjęcia przez Radę Miejską w terminie 6 miesięcy od wejścia w życie ustawy, nowej uchwały
określającej maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z podziałem na
poszczególne kategorie alkoholu oraz zasad usytuowania na terenie miasta miejsc sprzedaży
i podawania napojów alkoholowych. W uchwale powyższej zmieniono limity liczby zezwoleń na
sprzedaż alkoholi oraz określono miejsca publiczne w których dopuszcza się spożywanie tych napojów
oraz wprowadza zakaz sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem
sprzedży w godzinach od 23:00 do 6:00.

W zawiązku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne i potrzebne.
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