
 

 

UCHWAŁA NR XXXIX/555/2018 

RADY MIEJSKIEJ W JAWORZNIE 

z dnia 27 marca 2018 r. 

w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie miasta Jaworzna miejsc sprzedaży i podawania 

napojów alkoholowych 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.), art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 

26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. 

z 2016 r., poz. 487 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1, art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu 

aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r, poz. 1523), po 

uzgodnieniu z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jaworznie oraz po konsultacjach 

określonych uchwałą Nr XLVII/650/2010 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie 

określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach 

dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 196, poz. 3002) 

Rada Miejska w Jaworznie 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Miejsca sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Jaworzna mogą być 

usytuowane w odległości nie mniejszej niż 30 metrów od następujących obiektów chronionych: 

1. przedszkoli, szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych, 

2. placówek opiekuńczo-wychowawczych, 

3. obiektów kultu religijnego, 

4. placów zabaw. 

§ 2. 1. Odległość, o której mowa w § 1 mierzona będzie najkrótszą drogą dojścia od wejścia do punktu 

sprzedaży lub podawania napojów alkoholowych do wejścia do obiektu chronionego. 

2. Użyte w uchwale określenia oznaczają: 

1) wejście do obiektu chronionego – ogólnodostępne wejście do obiektu posadowionego na posesjach 

nieogrodzonych, a w przypadku obiektów posadowionych na posesjach ogrodzonych – ogólnodostępne 

wejście w ogrodzeniu trwałym; 

2) najkrótsza droga dojścia do obiektu chronionego – najkrótsza droga dojścia po terenie dopuszczonym do 

ruchu pieszego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. 
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3. W przypadku obiektu chronionego posadowionego na posesji nieogrodzonej, nieposiadającego 

ogólnodostępnego wejścia, odległość, o której mowa w § 1, mierzona będzie najkrótszą drogą dojścia od 

najbliższej granicy terenu przeznaczonego pod obiekt chroniony do wejścia do punktu sprzedaży lub 

podawania napojów alkoholowych. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jaworzna. 

§ 4. Tracą moc: 

1) uchwała Nr XXXI/405/97 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 20 marca 1997 r. w sprawie zasad 

usytuowania na terenie miasta Jaworzna miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży 

tych napojów; 

2) uchwała Nr XL/568/98 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 22 stycznia 1998 r. w sprawie częściowej 

zmiany uchwały Nr XXXI/405/97 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 20 marca 1997 r. w sprawie zasad 

usytuowania na terenie miasta Jaworzna miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży 

tych napojów; 

3) uchwała Nr X/153/99 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 27 maja 1999 r. w sprawie częściowej zmiany 

uchwały Nr XXXI/405/97 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 20 marca 1997 r. w sprawie zasad 

usytuowania na terenie miasta Jaworzna miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży 

tych napojów; 

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

Województwa Śląskiego. 

  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Jaworznie 

 

 

Wiesław Więckowski 
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