
 

 

UCHWAŁA NR S.0007.069.2017 

RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE 

z dnia 26 września 2017 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, art. 40 ust. 1,  art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 26 października 1982 r. 

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.),  

po przeprowadzeniu konsultacji społecznych 

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 spożywania poza miejscem sprzedaży. 

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

przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży. 

§ 3. 1.  Punkty sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży 

(detal), nie mogą być zlokalizowane w odległości mniejszej niż 30 m od następujących obiektów chronionych: 

1) przedszkoli, szkół, placówek oświatowo-wychowawczych, 

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

2. Punkty sprzedaży i podawania napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży 

(gastronomia), nie mogą być zlokalizowane w odległości mniejszej niż 80 m od następujących obiektów 

chronionych: 

1) przedszkoli, szkół, placówek oświatowo-wychowawczych, 

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

3) siedziby organów Miasta Radlin. 

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

punktu sprzedaży napojów alkoholowych, najkrótszą droga dojścia, tj. trwałym ciągiem komunikacyjnym, 

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

§ 4. Traci moc Uchwała Nr S.0007.061.2017 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 29 sierpnia 2017 r. 

w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc 

sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta Radlin. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Radlina. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 4 października 2017 r.

Poz. 5216



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

Województwa Śląskiego. 

  

 
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Radlinie 

 

 

mgr Gabriela Chromik 
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