
UCHWAŁA NR XXXVII/293/2013
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE

z dnia 25 lipca 2013 r.

w sprawie: ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów 
zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa)

oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Żarów 
miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz. U. z 2013 r., poz. 594) oraz art. 12 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r., poz. 1356) Rada Miejska 
w Żarowie uchwala, co następuje 

§ 1. 1. Ustala się na terenie Gminy Żarów limit 15 punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających 
powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży. 

2. Ustala się na terenie Gminy Żarów limit 60 punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających 
powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.

§ 2. 1. Ustala się, że miejsca sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu oraz 
poza miejscem sprzedaży nie mogą być usytuowane w odległości mniejszej niż 15 m od przedszkoli, szkół 
podstawowych, gimnazjum, biblioteki, dalej zwanych „obiektami chronionymi”. 

2. Pomiaru odległości dokonuje się: 

1) najkrótszą drogą wzdłuż osi ciągów komunikacyjnych dla ruchu pieszych od głównych drzwi wejściowych do 
obiektów chronionych, do głównych drzwi wejściowych miejsc sprzedaży napojów alkoholowych 
przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży, z zastrzeżeniem pkt. 2, 

2) w przypadku, gdy obiekty chronione są ogrodzone, pomiaru odległości dokonuje się najkrótszą drogą wzdłuż 
ciągów komunikacyjnych dla ruchu pieszych od głównej bramy wejściowej na teren posesji tych obiektów, do 
głównych drzwi wejściowych miejsc sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu 
lub poza miejscem sprzedaży.

§ 3. 1. Dopuszcza się możliwość funkcjonowania tzw. „ogródków piwnych” na wolnym powietrzu ze 
sprzedażą i podawaniem napojów alkoholowych zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa, które 
mogą być usytuowane: 

1) przy lokalach gastronomicznych, 

2) przy sklepach.

2. Lokalizacja „ogródka piwnego” nie może stanowić przeszkody dla ruchu pieszych, zagrożenia dla 
bezpieczeństwa ruchu drogowego, zagrożenia dla porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz zakłócać ciszy 
i spokoju mieszkańców sąsiednich posesji.

§ 4. Traci moc uchwała Nr II/9/2002 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie ustalenia 
liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), 
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów 
alkoholowych na terenie Gminy Żarów (opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 
1, poz. 7 z dnia 13 stycznia 2003 r.). 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów. 
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Żarowie

Tadeusz Pudlik
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Uzasadnienie

do uchwały Rady Miejskiej w Żarowie

w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów

zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa)

oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Żarów

miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Zgodnie z art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1356), rada gminy ustala, w drodze uchwały, liczbę punktów sprzedaży
napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia
w miejscu i poza miejscem sprzedaży oraz zasady usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania
napojów alkoholowych.

W dniu 26 czerwca 2013 r. wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Żarowie skarga Prokuratora Okręgowego
w Świdnicy (sygn. II Pa 14/13), kierowana do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, na uchwałę
Rady Miejskiej w Żarowie nr II/9/2002 z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży
napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem
sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na
terenie gminy Żarów.

Prokurator zarzucił, iż w/w uchwała narusza prawo materialne w części obejmującej § 2 i § 3, t.j. niezgodność
z przepisami art. 1, art. 2 oraz art. 12 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 16 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1356), poprzez brak uregulowania zasad usytuowania
punktów sprzedaży alkoholu oraz określenie warunków, jakie powinien spełniać punkt sprzedaży i podawania
napojów alkoholowych. Ponadto upoważnienie ustawowe zawarte w przepisie art. 12 ust. 2 ustawy o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nie upoważnia rady gminy do określania warunków organizacji
imprez na otwartym powietrzu, zawartych w § 3 zaskarżonej uchwały.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Sporządziła:

Aneta Zakrzewska

Inspektor ds. obsługi klienta i inwentaryzacji.
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