
 

 

UCHWAŁA NR XII.85.2013 

RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ 

z dnia 27 czerwca 2013 r. 

w sprawie wprowadzenia zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie 

miasta Jastrzębie – Zdrój 

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

gminnym (Dz.U z 2013 r. poz.594 ) oraz art.14 ust. 6 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu 

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz.U. z 2012 r. poz.1356 ) 

Rada Miasta Jastrzębie – Zdrój  

uchwala: 

§ 1. Wprowadza się zakaz spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie miasta 

Jastrzębie – Zdrój. Wykaz miejsc publicznych, w których obowiązuje zakaz, stanowi Załącznik  Nr 1 do 

niniejszej uchwały.  

§ 2. Zakaz, o którym mowa w § 1 nie dotyczy spożywania napojów alkoholowych w ogródkach 

kawiarnianych jak i w czasie organizowanych festynów, gdzie ich podawanie odbywa się na podstawie 

wymaganego prawem zezwolenia.  

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.  

§ . Traci moc Uchwała Rady Miasta Jastrzębie Zdrój Nr VI/121/2003 z dnia 13 lutego 2003 r. w sprawie 

wprowadzenia zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie miasta 

Jastrzębie Zdrój.  

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego.  

  

 

Wiceprzewodniczący Rady 

 

 

Ryszard Piechoczek 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 5 lipca 2013 r.

Poz. 4773



Załącznik Nr 1  do Uchwały Nr XII.85.2013  

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój  

z dnia 27 czerwca 2013 r.  

Zakaz spożywania napojów alkoholowych obejmuje następujące miejsca publiczne:  

1. Tereny placówek handlowych oraz tereny w odległości do 50 metrów od budynków, w których 

usytuowane są placówki handlowe, pijalnie piwa, karczmy, bary, gospody, zajazdy czy restauracje.  

2. Wszystkie place zabaw dla dzieci na terenie miasta.  

3. Jar Południowy począwszy od ul. Wielkopolskiej i zlokalizowanej tam Miejskiej Biblioteki Publicznej 

do ul. Małopolskiej.  

4. Teren Ośrodka Wypoczynku Niedzielnego pomiędzy ulicami Cieszyńską, Kazimierza Wielkiego, 

Kusocińskiego a Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym.  

5. Wszystkie boiska oraz place obiektów oświatowych i sportowych.  

6. Tereny basenów kąpielowych.  

7. Budynki mieszkalne wielorodzinne poza lokalami mieszkalnymi i pomieszczeniami przynależnymi.  

8. Tereny w odległości do 50 metrów od bloków mieszkalnych.  

9. Tereny w odległości 50 metrów od obiektów sakralnych.  

10. Targowiska i place targowe.  

11. Tereny cmentarzy. 
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