
 

 

UCHWAŁA NR PR.0007.107.2018 

RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA 

z dnia 21 czerwca 2018 r. 

w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie miasta Ruda Śląska miejsc sprzedaży i podawania 

napojów alkoholowych 

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

gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 994), w związku z art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 

26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity 

Dz. U. z 2016 roku, poz. 487, z późniejszymi zmianami), 

Rada Miasta Ruda Śląska 

uchwala: 

§ 1. Ustala się zasady usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, obowiązujące 

w mieście Ruda Śląska. 

§ 2. 1. Punkt sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży 

(placówka handlu detalicznego) nie może być usytuowany w odległości mniejszej, niż 30 mb od następujących 

obiektów chronionych: 

1) szkół, przedszkoli oraz innych placówek oświatowo-wychowawczych; 

2) żłobków i placówek opiekuńczo – wychowawczych; 

3) miejsc przeznaczonych do publicznego stałego wykonywania obrzędów religijnych, w szczególności 

kościołów i domów modlitw. 

2. Punkt sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (lokal 

gastronomiczny) nie może być usytuowany w odległości mniejszej, niż 50 mb od następujących obiektów 

chronionych: 

1) szkół, przedszkoli oraz innych placówek oświatowo-wychowawczych; 

2) żłobków i placówek opiekuńczo – wychowawczych; 

3) miejsc przeznaczonych do publicznego, stałego wykonywania obrzędów religijnych, w szczególności 

kościołów i domów modlitw. 

3. Wymóg zachowania odległości określonych w ust. 1 i 2 nie dotyczy miejsc sprzedaży i podawania 

napojów alkoholowych zlokalizowanych na płycie głównej Rynku w Rudzie Śląskiej przy placu Jana Pawła II. 

§ 3. 1. Przez odległości wymienione w § 2 ust. 1 i 2 rozumie się najkrótszą odległość od ogólnodostępnego 

wejścia do obiektu przedsiębiorcy ubiegającego się o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, 

do głównego wejścia na teren obiektu chronionego, mierzoną najkrótszą drogą dojścia, z zastrzeżeniem ust. 3. 

Odległość ustalana jest na podstawie pomiaru w terenie, z dokładnością do 1 mb. 
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2. Najkrótsza droga dojścia, o której mowa w ust. 1, oznacza dojście po terenie dopuszczonym do ruchu 

pieszych, zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym. 

3. Jeżeli obiekt chroniony znajduje się na terenie ogrodzonym, za wejście do tego obiektu należy uznać 

wejście znajdujące się w ogrodzeniu tego terenu. 

§ 4. 1. Przedsiębiorcy posiadający zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu 

sprzedaży mogą podawać napoje alkoholowe w ogródku gastronomicznym bezpośrednio przylegającym do 

lokalu gastronomicznego i stanowiącym jego integralną całość, z uwzględnieniem wymogu zachowania 

odległości określonej w § 2 ust. 2. 

2. Zasada usytuowania ogródków gastronomicznych określona w ust. 1 nie dotyczy ogródków 

gastronomicznych zlokalizowanych na płycie Rynku w Rudzie Śląskiej, przy placu Jana Pawła II. Ogródki 

gastronomiczne zlokalizowane w tym miejscu nie mogą być jednak położone w odległości większej, niż 30 mb 

od lokalu, mierzonej w linii prostej. 

§ 5. Punkty sprzedaży napojów alkoholowych nie mogą być usytuowane w kioskach wolnostojących 

i obiektach bez stałej lokalizacji oraz w pomieszczeniach nie przeznaczonych, zgodnie z przepisami prawa 

budowlanego, na prowadzenie działalności handlowej. 

§ 6. Postępowania w sprawach wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wszczęte i nie 

zakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, toczą się na dotychczasowych zasadach, 

dotyczących usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych, określonych uchwałą Nr 360/XIX/2007 

Rady Miasta Ruda Śląska, z dnia 30 listopada 2007 roku wraz z późniejszą zmianą, wynikającą z uchwały 

Rady Miasta Ruda Śląska Nr PR.0007.148.2011, z dnia 29 czerwca 2011 roku.  

§ 7. Zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych wydane na podstawie dotychczas 

obowiązujących przepisów zachowują swoją ważność na okres, na jaki zostały wydane. 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ruda Śląska. 

§ 9. Traci moc uchwała Nr 360/XIX/2007 Rady Miasta Ruda Śląska, z dnia 30 listopada 2007 roku wraz 

z późniejszą zmianą, wynikającą z uchwały Rady Miasta Ruda Śląska Nr PR.0007.148.2011, z dnia 29 czerwca 

2011 roku.  

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

Województwa Śląskiego. 

  

 
Przewodniczący Rady Miasta Ruda Śląska 

 

 

Kazimierz Myszur 
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