
Uchwała Nr 1103/XLIV/2018
Rady Miasta Lublin

z dnia 24 maja 2018 r.

w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta 
Lublin oraz ustalenia liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

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

§ 1
Ustala się zasady usytuowania na terenie miasta Lublin miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży, stanowiąc, że:
1) punkt sprzedaży lub podawania napojów alkoholowych nie może być usytuowany na nieruchomości 

gruntowej, na której znajdują się: szkoły (z wyjątkiem szkół wyższych), placówki zapewniające opiekę 
i wychowanie nieletnim w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania (bursy, internaty), 
placówki leczenia uzależnień, miejsca kultu religijnego takie jak kościoły, kaplice, klasztory, cmentarze;

2) punkt sprzedaży i podawania napojów alkoholowych nie może być usytuowany na nieruchomości 
gruntowej, graniczącej z nieruchomością gruntową, na której usytuowane są obiekty wymienione 
w ust. 1 z zastrzeżeniem postanowień ust. 3;

3) punkt sprzedaży i podawania napojów alkoholowych może być usytuowany na nieruchomości gruntowej, 
graniczącej z nieruchomością gruntową, na której usytuowane są obiekty wymienione w ust. 1 o ile obiekty 
te oddzielone są od punktu sprzedaży przeszkodą o charakterze trwałym, taką jak zabudowa, mur bez 
przejść, która uniemożliwia dostęp oraz kontakt wzrokowy i głosowy.

§ 2
1. Ustala się maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia 

poza miejscem sprzedaży w liczbie:
a) 620 o zawartości do 4,5% alkoholu oraz na piwo;
b) 600 o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu, z wyjątkiem piwa;
c) 580 o zawartości powyżej 18% alkoholu.

2. Ustala się maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia 
w miejscu sprzedaży w liczbie:
a) 440 o zawartości do 4,5% alkoholu oraz na piwo;
b) 340 o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu, z wyjątkiem piwa;
c) 300 o zawartości powyżej 18% alkoholu.

§ 3
Tracą moc uchwały:
1) uchwała nr XLVI/465/93 Rady Miejskiej w Lublinie z dnia 8 lipca 1993 r. w sprawie zasad usytuowania 

na terenie Miasta Lublina miejsc sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych, ustalenia 
liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu przeznaczonych do spożycia poza 
miejscem sprzedaży oraz w sprawie ustalenia czasu pracy placówek handlowych prowadzących sprzedaż 
napojów alkoholowych;

2) uchwała nr 153/XV/95 Rady Miejskiej w Lublinie z dnia 27 kwietnia 1995 r. o zmianie uchwały 
nr XLVI/465/93 Rady Miejskiej w Lublinie z dnia 8 lipca 1993 r. w sprawie usytuowania na terenie Miasta 
Lublina miejsc sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych, ustalenia liczby punktów 
sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu przeznaczonych  do spożycia poza miejscem 
sprzedaży oraz w sprawie ustalenia czasu pracy placówek handlowych prowadzących sprzedaż napojów 
alkoholowych;

3) uchwała nr 315/XXX/96 Rady Miejskiej w Lublinie z dnia 28 marca 1996 r. o zmianie uchwały 
nr XLVI/465/93 Rady Miejskiej w Lublinie z dnia 8 lipca 1993 r. w sprawie usytuowania na terenie Miasta 
Lublina miejsc sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych, ustalenia liczby punktów 
sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu przeznaczonych  do spożycia poza miejscem 
sprzedaży oraz w sprawie ustalenia czasu pracy placówek handlowych prowadzących sprzedaż napojów 
alkoholowych;
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4) uchwała nr 1495/L/2002 Rady Miejskiej w Lublinie z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie zmiany uchwały 
nr XLVI/465/93 Rady Miejskiej w Lublinie z dnia 8 lipca 1993 r. w sprawie usytuowania na terenie Miasta 
Lublina miejsc sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych, ustalenia liczby punktów 
sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu przeznaczonych  do spożycia poza miejscem 
sprzedaży;

5) uchwała nr 1201/XLV/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 16 października 2014 r. zmieniająca uchwałę 
nr XLVI/465/93 Rady Miejskiej w Lublinie z dnia 8 lipca 1993 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie 
Miasta Lublina miejsc sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych, ustalenia liczby punktów 
sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem 
sprzedaży oraz w sprawie ustalenia czasu pracy placówek handlowych prowadzących sprzedaż napojów 
alkoholowych.

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.

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

  
 

Przewodniczący Rady Miasta Lublin

Piotr Kowalczyk
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