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UCHWAŁA NR LIV/453/18
RADY MIEJSKIEJ W RADOMSKU
z dnia 21 czerwca 2018 r.
w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad
usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów na terenie miasta Radomska
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000), art. 12 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 26 października
1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 487, Dz. U. z
2015 r. poz. 1893, M.P. z 2017 r. poz. 181, Dz. U. z 2017 r. poz. 2439, poz. 2245, M.P. z 2018 r. poz. 159,
Dz. U. z 2018 r. poz. 310, poz. 650) Rada Miejska w Radomsku uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się na terenie miasta Radomsko maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:
1) o zawartości do 4,5% alkoholu oraz na piwo w ilości 170;
2) o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) w ilości 142;
3) o zawartości powyżej 18% alkoholu w ilości 142.
2. Maksymalna liczba zezwoleń, o której mowa w ust. 1 obejmuje:
1) liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży:
a) o zawartości do 4,5% alkoholu oraz na piwo w ilości 45,
b) o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) w ilości 22,
c) o zawartości powyżej 18% alkoholu w ilości 22;
2) liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży:
a) o zawartości do 4,5% alkoholu oraz na piwo w ilości 125,
b) o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) w ilości 120,
c) o zawartości powyżej 18% alkoholu w ilości 120.
§ 2. 1. Ustala się na terenie miasta Radomsko następujące zasady usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży:
1) Punkt sprzedaży i podawania napojów alkoholowych nie może być usytuowany w odległości mniejszej niż
50 m (licząc w ciągu pieszym) od:
a) szkół oraz innych zakładów i placówek oświatowo - wychowawczych,
b) placu zabaw,
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c) schroniska młodzieżowego, schroniska lub noclegowni dla bezdomnych,
d) poradnia odwykowej i zakładu opieki zdrowotnej,
e) dworca autobusowego lub kolejowego,
f) obiektu kultu religijnego lub miejsc pamięci,
g) ośrodka pomocy społecznej.
2. Pomiaru odległości dokonuje się najkrótszą drogą wzdłuż osi ciągów komunikacyjnych dla ruchu pieszych, zgodnie z zasadami prawa o ruchu drogowym, licząc od głównych drzwi wejściowych obiektów, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 do głównych drzwi wejściowych miejsc sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży.
3. Dopuszcza się lokalizację punktów sprzedaży napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza
miejscem sprzedaży, bez zachowania odległości wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 1 jeżeli z okoliczności sprawy
wynika, że nie będą one zakłócać funkcjonowania obiektów wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 1.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Radomska.
§ 4. Tracą moc:
1) Uchwała Nr XVI/144/04 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 30 stycznia 2004 roku w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych i zasad ich usytuowania na terenie miasta Radomska;
2) Uchwała Nr XI/80/11 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 30 czerwca 2011 roku zmieniająca Uchwałę
Nr XVI/144/04 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 30 stycznia 2004 roku w sprawie liczby punktów
sprzedaży napojów alkoholowych i zasad ich usytuowania na terenie miasta Radomska.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Łukasz Więcek

