
UCHWAŁA NR XLIV/401/18
RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE

z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta 
i Gminy Bierutów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2018 r., 
poz. 994 ze zm.) oraz 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 Bierutowie uchwala, co 
następuje:

§ 1. Maksymalną liczbę zezwoleń dla napojów alkoholowych zawierających:

1) do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo ustala się na 65;

2) od 4,5% do 18 % zawartości alkoholu (za wyjątkiem piwa) ustala się na 55;

3) powyżej 18% zawartości alkoholu ustala się na 55.

§ 2. Maksymalną liczbę zezwoleń dla napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia:

1) w miejscu sprzedaży ustala się na 45;

2) poza miejscem sprzedaży ustala się na 130.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bierutowa.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXV/238/2001 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 27 września 2001 r. 
w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu, 
z wyjątkiem piwa przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejsu sprzedaży.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego.

 

Przewądnicząca Rady Miejskiej 
w Bierutowie

Marianna Jarząb
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UZASADNIENIE

W dniu 9 marca 2018 r. weszła w życie ustawa 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), która zobligowała gminy do podjęcia uchwały ustalającej maksymalną liczbę zezwoleń na

sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy.

Przed podjęciem uchwały Rada Miejska w Bierutowie zasięgnęła opinii jednostek pomocniczych gminy,

tj. sołectw położonych na terenie Miasta i Gminy Bierutów.

Id: 26370131-4082-45D6-8D3A-33FA26100528. Podpisany Strona 1




