
UCHWAŁA NR LVI/617/18
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH

z dnia 16 października 2018 r.

w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny miejsc 
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) w związku z art. 12 ust. 3 ustawy 
z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. 
z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.)

Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach
uchwala, co następuje:

§ 1. 

1. Ustala się zasady usytuowania na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny miejsc sprzedaży 
i podawania napojów alkoholowych, stanowiąc, że punkt sprzedaży napojów alkoholowych może być 
usytuowany w odległości nie mniejszej niż 10 metrów od:

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

2) kościołów i kaplic;

3) cmentarzy.

2. Spełnienie przez dany punkt warunku usytuowania określonego w:

1) ust. 1 pkt 1 i 2 ustala się poprzez pomiar odległości mierzonej najkrótszą drogą dojścia wzdłuż ciągów 
komunikacyjnych pomiędzy drzwiami głównymi tego punktu, a drzwiami głównymi do budynku, 
o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2,

2) ust. 1 pkt 3 ustala się poprzez pomiar odległości mierzonej najkrótszą drogą dojścia wzdłuż ciągów 
komunikacyjnych pomiędzy drzwiami głównymi tego punktu, a każdym wejściem na cmentarz.

3. Przez najkrótszą drogę dojścia należy rozumieć najkrótszą odległość mierzoną po terenie 
dopuszczonym do ruchu pieszego pokonywaną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. 
Prawo o ruchu drogowym.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

§ 3. 

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

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Bernard Strzoda
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