
Uchwała Nr  XXXVIII/428/09
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach 

z dnia 26 czerwca 2009 r.

w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 4,5% 
z wyjątkiem piwa, przeznaczonych  do spożycia poza miejscami sprzedaży, 

oraz pozaustawowych zasad usytuowania i sprzedaży tych napojów 
na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

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 (t.  j.  Dz.  U. z 1996 r.  Nr 13,  poz.  74 z późn. zm.),  w związku z art.  12 
ust.  1,  2  i  4  oraz  art.  14  ust.  6  w  związku  z  ust.  2  a  ustawy  z  dnia  26  października  1982  r. 
o wychowaniu  w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( t. j. Dz. U. z 2007 r.  Nr 70, poz. 473 
z późn. zm. ),

Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach 
uchwala:

§ 1

Ustala  się  ogólna  liczbę 140  punktów sprzedaży napojów zawierających  powyżej  4,5  % alkoholu 
(z wyjątkiem piwa) z podziałem na :
– 98  punktów  sprzedaży  napojów  alkoholowych  przeznaczonych  do  spożycia  poza  miejscami 

sprzedaży,
– 42  punkty  sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.

§ 2

Przyjąć  pozaustawowe zasady  usytuowania  i  sprzedaży  napojów alkoholowych  na  terenie  Gminy 
i Miasta Czerwionka-Leszczyny, której treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Traci  moc  uchwała  Nr  IX/88/2001  z  dnia  8  listopada  2001  r.  Rady  Miejskiej 
w Czerwionce-Leszczynach w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych 
oraz  pozaustawowych  zasad  usytuowania  i  sprzedaży  tych  napojów  na  terenie  Gminy  i  Miasta 
Czerwionka-Leszczyny.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

§ 5

Uchwała  wchodzi  w  życie  po  upływie  14  dni  od  dnia  ogłoszenia  w  Dzienniku  Urzędowym 
Województwa Śląskiego oraz podlega podaniu do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Gminy i Miasta i w gazecie lokalnej „KURIER”. 

Przewodniczący
  Rady Miejskiej

      (-) dr inż. Marek Profaska




