
UCHWAŁA NR 699/2018
RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU

z dnia 18 czerwca 2018 r.

w sprawie ustalenia zasad usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych
na terenie miasta Radomia

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 oraz art.40 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. 
Dz.U. 2018.994 z póź. zm.) w związku z art. 12 ust 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  (t. j. Dz.U. 2016.487 z póź. zm.) Rada Miejska w Radomiu uchwala, 
co następuje:

§ 1. Punkty sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży nie mogą 
być usytuowane w odległości mniejszej niż 100 metrów od:

1. szkół, przedszkoli, placówek oświatowo-wychowawczych ( w tym schronisk młodzieżowych) - 150 metrów,

2. poradni psychologiczno-pedagogicznych ( w tym specjalistycznych),

3. młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków 
wychowawczych dla dzieci i młodzieży,

4. placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego 
zamieszkania,

5. żłobków i klubów dziecięcych,

6. szpitali oraz placówek zajmujących się leczeniem i rehabilitacją osób uzależnionych od alkoholu.

§ 2. Pomiaru odległości dokonuje się wzdłuż najkrótszej drogi dojścia, zgodnie z zasadami ruchu pieszych 
przyjętymi w ustawie Prawo o ruchu drogowym. Odległość liczy się od najbliższego wejścia do punktu sprzedaży 
do najbliższego wejścia do obiektu chronionego. W przypadku, gdy obiekt posiada dowolne stałe ogrodzenie, 
odległość liczy się do najbliższego wejścia na teren obiektu.
§ 3. Traci moc Uchwała nr 173/2007 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie ustalenia 
zasad usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta Radomia .
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Radomiu
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