
UCHWAŁA NR BRM.0150/XLII/333/10  

RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE  

z dnia 23 lutego 2010 r. 

w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania 

miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta Radlin

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst

jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 12 ust. 1 i 2 i art.14 ust.6

ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

(tekst jednolity z 2007r. Nr 70, poz. 473 z późniejszymi zmianami) 

Rada Miejska w Radlinie

uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się liczbę 50 punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem

piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży  

§ 2. Ustala się liczbę 35 punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem

piwa), przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.  

§ 3.  1. Sprzedaż  i podawanie napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży

nie może  b yć  prowadzona w odległości mniejszej niż  80 m, a przeznaczonych do spożycia poza

miejscem sprzedaży w odległości mniejszej niż 30 m od granicy terenu: 

2. Odległość określoną w ust. 1 mierzy się od czynnego wejścia na teren chroniony do wejścia do punktu

sprzedaży napojów alkoholowych, najkrótszą  drogą  dojścia, tj. trwałym c iągiem komunikacyjnym,

w szczególności: drogą, ulicą, chodnikiem, placem, skwerem, deptakiem.  

3. Sprzedaż  i podawanie i spożywanie napojów alkoholowych nie może być  prowadzona na terenie

kąpielisk, basenów i krytych pływalni.  

4. Dopuszcza się odstępstwo od ustaleń określonych w ust.1pkt.1 w przypadku: wydania jednorazowego

zezwolenia na sprzedaż  lub podawanie napojów alkoholowych, jeżeli zezwolenie będzie obejmować  dni

wolne od nauki i nie będą realizowane w wymienionych placówkach w czasie trwania zezwolenia zajęcia

wychowawcze lub opiekuńcze.  

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Radlina.  

§ 5. Tracą moc uchwały: 

§ 6. Uchwała  wchodzi  w życ ie  po  upływ ie  14  dn i  od  dn ia  ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Województwa Śląskiego.  

1) przedszkoli, szkół, placówek opiekuńczo-wychowawczych i oświatowo-wychowawczych;

2) budynków i obiektów kultu religijnego z wyłączeniem krzyży i kapliczek przydrożnych;

3) wydzielonych placów zabaw dla dzieci.

1) Nr III/31/97 Rady Miejskiej Radlina z dnia 17 kwietnia 1997 roku w sprawie ustalenia na terenie

miasta Radlina liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu

z wyjątkiem piwa przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży; 

2) Nr IV/42/97 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 22 maja 1997 roku w sprawie zasad usytuowania na

terenie Radlina miejsca sprzedaży napojów alkoholowych oraz określenia warunków sprzedaży tych

napojów; 

3) Nr XXXVIII/376/2001 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 30 sierpnia 2001 roku w sprawie ustalenia dla

terenu miasta Radlina liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu

z wyjątkiem piwa przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży. 

Przewodniczący Rady 

Miejskiej w Radlinie 

mgr inż. Jacek Sobik 
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