
 

 

UCHWAŁA NR XXXVIII/484/2018 

RADY MIASTA USTROŃ 

z dnia 21 czerwca 2018 r. 

w sprawie zasad ustalenia na terenie Miasta Ustroń maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż 

i podawanie napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania, odstępstw  

od zakazu spożywania oraz ograniczeń sprzedaży napojów alkoholowych 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.  

z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 1 oraz art. 14 ust. 2b ustawy z dnia 26 października 1982 r. 

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

po zaopiniowaniu przez jednostki pomocnicze Miasta Ustroń 

Rada Miasta Ustroń uchwala: 

§ 1. Maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych odrębnie dla: 

1) zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży: 

a) o zawartości do 4,5% alkoholu oraz na piwo - 140 

b) powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) - 140 

c) powyżej 18% alkoholu - 140. 

2) Zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem    sprzedaży: 

a) o zawartości do 4,5% alkoholu oraz na piwo - 55 

b) powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) - 55 

c) powyżej 18% alkoholu - 55. 

§ 2. 1. Miejsca sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Ustroń nie mogą być 

zlokalizowane w odległości mniejszej niż 50 metrów od następujących obiektów chronionych: 

a) przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w rozumieniu ustawy o systemie oświaty, 

b) budynków kościołów i związków wyznaniowych oraz cmentarzy, 

c) ogrodzonych placów zabaw. 

2. Odległość 50 metrów mierzona będzie najkrótszą droga dojścia do najbliższego wejścia do obiektów, 

o których mowa w ust. 1 do wejścia do miejsca sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. 

§ 3. Wprowadza się na terenie miasta Ustroń odstępstwo od zakazu spożywania napojów alkoholowych 

w poniższych miejscach publicznych: 

a) bulwary wiślane po obu stronach rzeki Wisły w granicach administracyjnych miasta Ustroń, 
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b) rynek miejski, 

c) park kuracyjny wokół amfiteatru. 

§ 4. Traci moc Uchwała nr XXXIV/345/01 Rady Miasta Ustroń z dnia 08 sierpnia 2001 r. w sprawie 

ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu  

(z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży,  Uchwała nr XLII/391/2006 Rady 

Miasta Ustroń z dnia 30 marca 2006 r. zmieniająca uchwałę nr XLV/299/93 Rady Miejskiej Uzdrowiska 

Ustroń z dnia 2 lipca 1993 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz 

Uchwała nr XXVI/302/2012 w sprawie zasad usytuowania na terenie Miasta Ustroń miejsc sprzedaży 

i podawania napojów alkoholowych. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta. 

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

Województwa Śląskiego. 

  

 
Przewodniczący Rady Miasta 

 

 

Artur Kluz 
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