
UCHWAŁA NR ..................................................
RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO

z dnia .................................................. 2018 r.

w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego miejsc sprzedaży
i podawania napojów alkoholowych

Na podstawie 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 ze zm.) oraz 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.)

Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego
 uchwala, co następuje:

§ 1. 

1. Określa się ogólnie obowiązujące zasady usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie 
Miasta Wodzisławia Śląskiego stanowiąc, że punkty sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do 
spożycia poza miejscem sprzedaży (detal), za wyjątkiem napojów o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa, 
nie mogą być zlokalizowane w odległości mniejszej niż 40 m, a punkty sprzedaży i podawania napojów 
alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (gastronomia), w odległości nie mniejszej niż 
50 m od następujących obiektów chronionych:

1) przedszkoli, szkół, placówek oświatowo-wychowawczych, w których odbywają się zajęcia pozalekcyjne dla 
dzieci i młodzieży do lat 18-tu;

2) kościołów;

§ 2. 

1. Odległości, o których mowa w § 1 pkt 1 mierzone są najkrótszą drogą dojścia wzdłuż osi ciągów 
komunikacyjnych dla ruchu pieszych z uwzględnieniem trwałej przeszkody, mierzoną od wejścia do punktu 
sprzedaży napojów alkoholowych do głównego wejścia na teren obiektów, o których mowa w § 1 pkt 1.

2. Wejściem, w rozumieniu § 2 ust. 1, do obiektów posadowionych na posesjach nieogrodzonych jest 
ogólnodostępne główne wejście wskazane przez właściciela, użytkownika, zarządcę lub administratora obiektu; do 
obiektów posadowionych na posesjach ogrodzonych – ogólnodostępne główne wejście w ogrodzeniu wskazane 
przez właściciela, użytkownika, zarządcę lub administratora  obiektu.

3. Droga dojścia jest drogą, którą należy przebyć od punktu sprzedaży napojów alkoholowych do obiektów 
chronionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym ( tekst jednolity 
Dz. U. z 2017 r., poz. 1260 ze zm.).

§ 3. 

Traci moc  uchwała Nr XXXI/314/17 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 31 maja 2017 roku 
w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego miejsc sprzedaży i podawania napojów 
alkoholowych.

§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wodzisławia Śląskiego.

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego.
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UZASADNIENIE

W dniu 9 marca 2018 r. weszła w życie ustawa nowelizująca ustawę o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi, która nakłada na radę gminy obowiązek uchwalenia uchwały w sprawie
ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych.

Dotychczas obowiązujące zasady zostały ustalone uchwałą Nr XXXI/314/17 Rady Miejskiej
Wodzisławia Śląskiego z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Wodzisławia
Śląskiego miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Proponowany projekt uchwały określa nowe zasady usytuowania miejsc sprzedaży i podawania
napojów alkoholowych. Przedstawiona zmiana wprowadza jednoznaczne zapisy, które pozwalają zachować
równość podmiotów prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych.

Wobec powyższego podjęcie uchwały w zaproponowanym brzmieniu jest uzasadnione.

Skutki finansowe: uchwała nie rodzi żadnych skutków finansowych dla budżetu Miasta Wodzisławia
Śląskiego.
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