
Lubawa, 22 maja 2018 r.

Burmistrz Miasta informuje
o  wyłożeniu  do  publicznego  wglądu  projektu  uchwały  w  sprawie  ustalenia  maksymalnej
liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i
podawania  napojów  alkoholowych  oraz  wprowadzenia  odstępstwa  od  zakazu  spożywania
napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie miasta Lubawa

W dniu 10 stycznia 2018 r. 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 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
weszła w życie z dniem 9 marca 2018 r. 
W związku z powyższym Rada Miasta Lubawa w terminie 6 miesięcy od wejścia w życie ustawy
zobowiązana jest do podjęcia nowych uchwał określających:

1. maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta,
2. zasady usytuowania na terenie miasta miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Na podstawie znowelizowanych przepisów Rada Miasta Lubawa może również zdecydować o: 
1. ograniczeniach w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do

spożycia poza miejscem sprzedaży,
2. wprowadzenia  odstępstwa  od  zakazu  spożywania  napojów  alkoholowych  w  miejscach

publicznych na terenie miasta Lubawa.

Dyskusja publiczna nad projektem uchwały odbędzie się w dniu  5 czerwca 2018 r. w Urzędzie
Miasta Lubawa przy ul. Rzepnikowskiego 9a, pok. nr 1 w godzinach 15.15 – 17.00.

Wszelkie uwagi dotyczące projektu uchwały można składać:
1)  w  formie  pisemnej  w  kancelarii  Urzędu  Miasta  Lubawa,  ul.  Rzepnikowskiego  9a,  14-260
Lubawa,
2) ustnie do protokołu w Urzędzie Miasta Lubawa w dniu 5 czerwca 2018 roku,
3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres email: urzad-miasta@lubawa.pl

Uwagi  należy  składać  do  15  czerwca  2018  roku do  Burmistrza  Miasta  Lubawa,  który  jest
organem właściwym do rozpatrzenia uwag.

projekt
Uchwała Nr ……

Rady Miasta Lubawa
z dnia ……………………

w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zasad
usytuowania  miejsc  sprzedaży  i  podawania  napojów  alkoholowych  oraz  wprowadzenia
odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie
miasta Lubawa 

Na podstawie art.  18 ust.  2 pkt 15, art.  40 ust.  1, art.  41 ust.  1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.) i art. 12 ust. 1 i 3 oraz art. 14 ust. 2b
ustawy  z  dnia  26  października  1982  r.  o  wychowaniu  w  trzeźwości  i  przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 487 ze zm.) Rada Miasta Lubawa uchwała, co następuje:

§ 1.
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Ustala  się  na  terenie  miasta  Lubawa  maksymalną  liczbę  zezwoleń  na  sprzedaż  napojów
alkoholowych:

1) Zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa przeznaczonych do spożycia:
a) poza miejscem sprzedaży – 35,
b) w miejscu sprzedaży – 15.

2) Zawierających powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa):
a) poza miejscem sprzedaży – 35,
b) w miejscu sprzedaży – 15.

3) Zawierających powyżej 18% zawartości alkoholu:
a) poza miejscem sprzedaży – 35,
b) w miejscu sprzedaży – 15.

§ 2.
Określa się następujące zasady usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie
miasta Lubawa:

1) punkty sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i  poza
miejscem sprzedaży nie mogą być usytuowane w odległości mniejszej niż 30 m od szkół,
przedszkoli, obiektów kultu religijnego i podmiotów leczniczych.

2) Pomiaru  odległości  dokonuje  się  najkrótszą  drogą  wzdłuż  ciągów  komunikacyjnych
od  wejścia  na  teren  obiektów  chronionych  do  drzwi  wejściowych  przeznaczonych
dla klientów punktu sprzedaży lub punktu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
bez napotykania naturalnych bądź sztucznych przeszkód.

§ 3.
1. Wprowadza się odstępstwo od zakazu spożywania napojów alkoholowych w poniższych

miejscach publicznych na terenie miasta Lubawa:
1) na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji (działka nr 110 obręb 7) i terenie przyległym ul.

Łąkowa (działka nr 110 obręb 7),
2) na terenie przyległym do ruin zamku Biskupów Chełmińskich ( działka nr 487/1 obręb

3),
3) na Rynku ( działka nr 631 obręb 3),
4) Łazienki Lubawskie (działki nr 146/28 i 136 obręb 7),
5) teren OSP (działki nr 69/2 i 68/2 obręb 7).

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.

§ 4.
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubawa.

§ 5.
1. Traci moc Uchwała Nr V/35/2003 rady Miejskiej w Lubawie z dnia 19 marca 2003 r. w sprawie
ustalenia  na terenie  miasta  Lubawy liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej
4,5%  alkoholu  (z  wyjątkiem  piwa)  przeznaczonych  do  spożycia  poza  miejscem  i  w  miejscu
sprzedaży.
2. Traci moc Uchwała Nr V/34/2003 rady Miejskiej w Lubawie z dnia 19 marca 2003 r. w sprawie
ustalenia  zasad  usytuowania  na  terenie  miasta  Lubawa miejsc  sprzedaży  i  podawania  napojów
alkoholowych zmieniona Uchwałą Nr III/17/2006 Rady Miasta Lubawa z dnia 28 grudnia 2006 r.

§ 6.
Uchwała podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i
wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


