
ZARZĄDZENIE NR B.0050.111.2018
BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA

z dnia 28 maja 2018 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Bieruń dotyczących 
projektów uchwał w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, 

ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz wprowadzenia 
zakazu sprzedaży napojów alkoholowych w godzinach nocnych na terenie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.), 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 z późn. zm.), uchwały Nr XII/9/2016 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie 
zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Bieruń

BURMISTRZ MIASTA BIERUNIA
postanawia:

§ 1. Przeprowadzić konsultacje projektu uchwał dotyczących ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych oraz ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów 
alkoholowych na terenie Gminy Bieruń.  

§ 2. Informacje o konsultacjach zamieścić: 

a) na stronie internetowej Urzędu,

b) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu,

c) na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu.

§ 3. 1. Celem konsultacji, o których mowa w § 1 jest zasięgnięcie opinii i propozycji na temat projektu 
uchwał dotyczących ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ustalenia 
zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Bieruń.

2. Konsultacje mają zasięg ogólnogminny i przeprowadza się je na terenie Gminy Bieruń.

3. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są wszyscy mieszkańcy Gminy Bieruń, posiadający czynne 
prawo wyborcze /organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 4. Określa się:

a) termin rozpoczęcia konsultacji na dzień: 29 maja 2018 roku,

b) termin zakończenia konsultacji na dzień: 7 czerwca 2018 roku.

§ 5. 1. Konsultacje zostaną przeprowadzone poprzez wyrażenie pisemnej opinii na udostępnionym 
formularzu, wzór którego stanowi załącznik nr 1.

2. Wypełniony formularz należy:

a) złożyć w kancelarii Urzędu Miejskiego w Bieruniu,

b) przesłać pocztą tradycyjną na adres Urzędu Miejskiego w Bieruniu lub za pośrednictwem  internetu na adres 
e- mail: urzad@um.bierun.pl.

§ 6. 1. Do przeprowadzenia konsultacji powołać Zespół Konsultacyjny w składzie:

1) Piotr Buchta - Przewodniczący Zespołu,

2) Elżbieta Myalska - Członek Zespołu,

2. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Przewodniczący Zespołu.
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3. Z przebiegu konsultacji sporządza się protokół, który zatwierdza Burmistrz Miasta.

4. Protokół, o którym mowa w ust. 3 podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.

§ 7. Projekt uchwały w sprawie  ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych na terenie Gminy Bieruń stanowi załącznik nr 2, projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad 
usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Bieruń stanowi załącznik 
nr 3.

§ 8. Wykonanie Zarządzenia powierzyć Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Komunalnej

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr B.0050.111.2018

Burmistrza Miasta Bierunia

z dnia 28 maja 2018 r.

Formularza zgłaszającego opinię

-- --------------------------------------
(pieczęć organizacji, jeżeli dotyczy)

FORMULARZ ZGŁASZANIA OPINII
w ramach konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Bieruń / organizacjami pozarządowymi 

i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 450)

PRZEDMIOT KONSULTACJI:

1. Projekt uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 
na terenie Gminy Bieruń

2. Projekt uchwały sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Bieruń miejsc sprzedaży i podawania 
napojów alkoholowych.

3. Wyrażenie swojej opinii w sprawie ograniczeń w godzinach nocnych sprzedaży napojów alkoholowych, 
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy) w celu przygotowania projektu uchwały.

TERMIN ZGŁASZANIA OPINII /UWAG /PROPOZYCJI:

od .......kwietnia 2018 r. do .........maja 2018 r.

OPINIE/UWAGI/PROPOZYCJE ZMIAN ZAPISÓW:

Ad. pkt 1 .………………………………………………………………………………..............................

......................................................................................................................................................................

Ad.pkt 2 .......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

Ad. pkt 3 wprowadzenie zakazu sprzedaży napojów alkoholowych w godzinach nocnych, (zakaz dotyczy 
tylko sklepów w godz. od 22 do 6)......................... (wpisać TAK lub NIE)

.................................................................

(imię i nazwisko)

..................................................................

(adres zamieszkania)

...................................................................

(pesel)        

Bieruń, dnia................

Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Bierunia z siedzibą w Bieruniu, przy ul. Rynek 
14. Osobą do kontaktu w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych jest Inspektor Ochrony 
Danych Osobowych (adres e-mail: iod@um.bierun.pl, segment B, pok. nr 22, tel. 3242400). Przetwarzanie 
danych jest obowiązkowe w celu realizacji uprawnień i spełnienia obowiązków określonych przepisami prawa 
lub w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy 
publicznej w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących  podjęcia uchwał w sprawie 

Id: CD49A7CB-7BC1-4814-A6CB-508EE47A4176. Przyjęty Strona 1



wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Podstawa prawna: art. 5a, art.30 ust.2 pkt 1 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 z póź. zm. ), art.5 ust.2 
pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz.U. 
z 2018., poz.450) oraz uchwały Nr VIII/2/2010Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 30 września 2010 r. 
w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacji pozarządowymi i podmiotami wymienionymi 
w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów 
aktu prawa miejscowego oraz uchwały Nr XII/9/2016 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 29 grudnia 2016 r. 
w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Bieruń. Dane  
nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów 
prawa. Dane będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały 
zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.Podanie danych jest wymogiem umownym a nie podanie 
danych może skutkować nie uwzględnieniem uwag zgłoszonych w formularzu zgłaszania opinii. Przetwarzanie 
danych odbywa się zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1). Osoba, której dane 
są przetwarzane, posiada prawo dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania , w przypadku i na zasadach 
przewidzianych prawem. Osoba, której dane są przetwarzane, posiada ponadto prawo skargi do organu 
nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) na przetwarzanie niezgodne z przepisami prawa. 
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Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr B.0050.111.2018

Burmistrza Miasta Bierunia

z dnia 28 maja 2018 r.

Uchwała
Rady Miejskiej w Bieruniu

z dnia .................... 2018 r.

w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie 
Miasta Bierunia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.), 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 z późn. zm.) oraz po uzgodnieniu z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
w Bieruniu oraz po przeprowadzonych konsultacjach określonych uchwałą Nr XII/9/2016 Rady Miejskiej 
w Bieruniu z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych 
z mieszkańcami Gminy Bieruń, na wniosek Burmistrza Miasta Bierunia,

RADA MIEJSKA W BIERUNIU
uchwala:

§ 1. Ustala się na terenie miasta Bierunia maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, 
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży: 

a) 45 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwa

b) 35 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu 
(z wyjątkiem piwa),

c) 35 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18 % zawartości alkoholu.

§ 2. Ustala się na terenie miasta Bierunia maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 
przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży:

a) 35 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz   piwa,

b) 35 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu 
(z wyjątkiem piwa),

c) 35 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18 % zawartości alkoholu.

§ 4. Traci moc uchwała nr III/16//2016 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie 
ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Miasta Bierunia.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bierunia.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego.        

Id: CD49A7CB-7BC1-4814-A6CB-508EE47A4176. Przyjęty Strona 1



Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr B.0050.111.2018

Burmistrza Miasta Bierunia

z dnia 28 maja 2018 r.

Uchwała Nr ....................
Rady Miejskiej w Bieruniu

z dnia 8 maja 2018 r.

w sprawie zasad usytuowania na terenie Miasta Bierunia miejsc sprzedaży i podawania napojów 
alkoholowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.), art. 12 ust. 3 ustawy
z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. 
z 2016 r., poz. 487 z późn. zm.) oraz po uzgodnieniu z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Bieruniu oraz po przeprowadzonych konsultacjach określonych uchwałą Nr XII/9/2016 Rady 
Miejskiej w Bieruniu z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji 
społecznych z mieszkańcami Gminy Bieruń, na wniosek Burmistrza Miasta Bierunia,

RADA MIEJSKA W BIERUNIU
uchwala:

§ 1. 1. Miejsca sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta Bierunia  mogą być 
usytuowane w odległości nie mniejszej niż 20 metrów od:

a) przedszkoli i szkół,

b) obiektów kultu religijnego,

c) placów zabaw dla dzieci.

2. Pomiaru odległości dokonuje się najkrótszą drogą wzdłuż osi ciągów komunikacyjnych dla ruchu 
pieszych od głównych drzwi wejściowych do obiektów, o których mowa w ust. 1, do głównych drzwi 
wejściowych miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, a w przypadku, gdy obiekty te są 
ogrodzone, odległość mierzona jest od wejścia lub wjazdu na teren posesji, na której znajduje się obiekt.

§ 2. Zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych wydawane na podstawie 
dotychczasowych  zasad zachowują ważność do czasu ich wygaśnięcia.  

§ 3. Ograniczenia, o których mowa w § 1  nie dotyczą punktów sprzedaży, podawania i spożywania 
napojów alkoholowych podczas organizacji imprez na otwartym powietrzu.

§ 4. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Bieruniu Nr V/1/2013  z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie zasad 
usytuowania na terenie Miasta Bierunia miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.  

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bierunia

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego.
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