DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
Katowice, dnia 10 kwietnia 2017 r.

Elektronicznie podpisany przez:

IWONA ANDRUSZKIEWICZ; ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZK

Poz. 2485

Data: 2017-04-10 12:43:10

UCHWAŁA NR XXVII/384/2017
RADY MIASTA RACIBÓRZ
z dnia 29 marca 2017 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/219/96 Rady Miejskiej w Raciborzu z dnia 26 czerwca 1996 r.
w sprawie zakazu spożywania alkoholu w określonych miejscach publicznych na terenie miasta
Raciborza
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 (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) w związku z art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 26 października
1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 487
z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji społecznych zgodnie z Uchwałą Nr XXII/300/2016 Rady Miasta
Racibórz z dnia 26 października 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania
z Raciborską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych
organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 8 listopada 2016 r., poz. 5641)
Rada Miasta Racibórz
uchwala, co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr XXVI/219/96 Rady Miejskiej w Raciborzu z dnia 26 czerwca 1996 r. w sprawie zakazu
spożywania alkoholu w określonych miejscach publicznych na terenie miasta Raciborza z późn. zm.
wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Wprowadza się na terenie miasta Raciborza zakaz spożywania napojów alkoholowych w niżej
wymienionych miejscach:
1) ogród Jordanowski przy ul. Stalmacha;
2) skwer Sybiraków ograniczony ulicami: Batorego, Podwale oraz drogą wewnętrzną marketu
„Kaufland”;
3) skwer Kresowian ograniczony ulicami: Młyńska, Batorego, Podwale;
4) skwer ograniczony ulicami: Basztowa, Drzymały, Nowa;
5) skwer ograniczony ulicami: Wojska Polskiego, Karola Miarki oraz parkanem Specjalnego Ośrodka
Szkolno – Wychowawczego dla Niesłyszących i Słabo Słyszących;
6) skwer im. Ks. Prałata Pieczki;
7) skwer na Placu Mostowym;
8) skwer na Placu Wolności;
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9) skwer przy ul. Reymonta – Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”;
10) skwer ograniczony ulicami: Drzymały, Zborowa;
11) skwer ograniczony ulicami: Warszawska, Żeromskiego, Szczęśliwa, Matejki;
12) Rynek;
13) ciąg pieszy ul. Długiej;
14) Bulwary Nadodrzańskie;
15) w częściach wspólnych budynków wielorodzinnych w szczególności na:
a) klatkach schodowych,
b) w piwnicach,
c) na strychach i innych ciągach komunikacyjnych budynków,
d) na terenach wokół tych budynków w szczególności bramach,
e) na podwórkach,
z wyłączeniem nieruchomości, do których Miasto Racibórz nie posiada tytułu prawnego;
16) na parkingach publicznych,
17) na placach zabaw dla dzieci,
18) na terenie siłowni zewnętrznych określanych jako „siłownie pod chmurką”.”
2) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. 1. Zakaz, o którym mowa w § 1 nie dotyczy spożywania napojów alkoholowych:
1) w miejscach przeznaczonych do ich spożycia na miejscu, w punktach sprzedaży tych napojów,
2) w czasie organizowanych festynów oraz imprez sportowych i kulturalno - rozrywkowych.
2. Każdorazowe odstępstwo od zakazu, o którym mowa w ust. 1 wymaga uzyskania zezwolenia, zgodnie
z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
(t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 487 z późn. zm.).”
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Racibórz.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.
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