
 

 

 

UCHWAŁA NR 336/XX/2012 

RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY 

z dnia 29 marca 2012 r. 

w sprawie zniesienia zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na obszarze 

obejmującym teren pawilonów przy ul. Dekabrystów od nr 25 do nr 35, ul. Kilińskiego nr 140, lokale 

użytkowe usytuowane w blokach mieszkalnych przy ul. Nałkowskiej o nr 3, 7, 11 oraz teren miasteczka 

akademickiego  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220: 

Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806) oraz art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 26 października 1982 r. 

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (jednolity tekst. Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 

473 z późn. zm.) Rada Miasta Częstochowy uchwala:  

§ 1. Znosi się obowiązujący zakaz sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na obszarze 

obejmującym teren pawilonów przy ul. Dekabrystów od nr 25 do nr 35, ul. Kilińskiego nr 140, lokale użytkowe 

usytuowane w blokach mieszkalnych przy ul. Nałkowskiej o nr 3, 7, 11 oraz teren, na którym zlokalizowane są 

domy studenckie i uczelnie zamknięty ulicami: ul. Dekabrystów, ul. Sowińskiego, ul. Skrzyneckiego, ul. 

Dembińskiego, ul. Armii Krajowej z wyłączeniem ul. Skrzyneckiego i ul. Dembińskiego.  

§ 2. Uchyla się uchwałę Nr 147/XV/2003 Rady Miasta Częstochowy z dnia 16 czerwca 2003 roku, 

zmienioną uchwałą Nr 177/XVII/2003 Rady Miasta Częstochowy z dnia 25 sierpnia 2003 roku.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.  

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

Województwa Śląskiego.  

  

 

Przewodniczący Rady Miasta 

Częstochowy  

 

 

Zdzisław Wolski 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 18 kwietnia 2012 r.

Poz. 1666
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