
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UCHWAŁA NR PR.0007.287.2011 

RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA 

z dnia 30 grudnia 2011 r. 

w sprawie ustalenia dla terenu miasta Ruda Śląska liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych 

zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia w miejscu 

sprzedaży oraz poza miejscem sprzedaży  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami), w związku z art. 12 

ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 

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

RADA MIASTA RUDA ŚLĄSKA  

uchwala:  

§ 1. Ustalić ilość punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu  

(z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży w liczbie 155.  

§ 2. Ustalić ilość punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu  

(z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w liczbie 255.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.  

§ 4. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej Nr 746/XLII/2001 z dnia 27. 08.2001 r. 

w sprawie ustalenia dla terenu miasta Ruda Śląska liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych 

zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.  

§ 5. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej Nr 330/XIV/2003 z dnia 24.09.2003 r. w sprawie 

ustalenia dla terenu miasta Ruda Śląska liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających 

powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.  

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

Województwa Śląskiego.  

  

 

Wiceprzewodniczący Rady 

Miasta Ruda Śląska  

 

 

Józef Osmenda 

 

DZIENNIK URZĘDOWY

Katowice, dnia 1 lutego 2012 r.

Poz. 611

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
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