
UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU

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

w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, liczby 
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu oraz poza 

miejscem sprzedaży oraz ograniczeń w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych 
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Bytomia

Na podstawie art. 12 ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości                 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487, z późn. zm) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Punkt sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu oraz poza 
miejscem sprzedaży nie może znajdować się w odległości mniejszej niż 30 m od obiektu chronionego. 
Odległość należy mierzyć najkrótszą drogą dojścia wzdłuż pieszych ciągów komunikacyjnych od wejścia do 
obiektu chronionego do wyjścia z punktu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

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

3. Obiektami chronionymi, w rozumieniu § 1 ust. 1, są: przedszkola, dzienne szkoły podstawowe, 
ponadpodstawowe (z wyjątkiem policealnych) oraz placówki oświatowo-wychowawcze i opiekuńczo-
wychowawcze.

4. Przedsiębiorcy, posiadający zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do 
spożycia w miejscu sprzedaży, mogą podawać napoje alkoholowe w ogródku gastronomicznym, położonym 
w odległości nie większej niż 75 m od lokalu.

5. Nie wydaje się zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w punktach sprzedaży 
zlokalizowanych na targowiskach.

§ 2. Wymóg, określony w § 1 ust. 1, nie dotyczy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 
zlokalizowanych na obszarze położonym w układzie urbanistycznym Bytomia wyznaczonym obustronną 
zabudową: ul. Krakowskiej od ul. Korfantego do ul. Matejki; ul. Matejki od ul. Krakowskiej do ul. Piłsudskiego; 
ul. Piłsudskiego od ul. Matejki do ul. Chrobrego; ul. Kwietniewskiego; wylotu ul. Jainty i ul. Sądowej od ul. 
Piekarskiej w kierunku zachodnim; następnie pl. Kościuszki i ul. Katowickiej do ul. Korfantego, ul. Korfantego 
do ul. Krakowskiej.

§ 3. Na terenie  Bytomia ustala się:

1) limit 900 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży – 
w tym:

a) 300 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,

b) 300 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu                     
(z wyjątkiem piwa),

c) 300 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu;

2) limit 1200 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem 
sprzedaży – w tym:

a) 400 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,

b) 400 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu                  
(z wyjątkiem piwa),

c) 400 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu.

§ 4.  Na terenie Bytomia wprowadza się ograniczenie w godzinach nocnej sprzedaży napojów 
alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. Ograniczenie dotyczy sprzedaży 
prowadzonej między godziną 23.00 a 5.00. 
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§ 5. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu oraz poza 
miejscem sprzedaży, wydane przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, obowiązują do końca okresu, na 
jaki zostały wydane.

§ 6. Traci moc uchwała nr XXX/416/14 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie 
ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz liczby punktów 
sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do 
spożycia w miejscu oraz poza miejscem sprzedaży na terenie Bytomia (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2016 r. poz. 3200).

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

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

Id: 86F1D549-F06B-4DF6-8868-08D879FB58C1. Projekt Strona 2



UZASADNIENIE

Na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.
z 2016 r. poz. 487, z późn. zm.) rada gminy upoważniona jest do określenia zasad usytuowania miejsc
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Nowelizacja ustawy, obowiązująca od 9 marca 2018 r., nakłada
ponadto na gminę obowiązek ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
a nie jak dotychczas limitu punktów sprzedaży. Limit zezwoleń obejmuje także zezwolenia na sprzedaż
napojów alkoholowych do 4,5% alkoholu oraz piwa, które do tej pory nie wchodziły w jego zakres.

Dodatkowo, na podstawie art. 12 ust. 4 ww. ustawy rada gminy może ustalić ograniczenia w godzinach
nocnej sprzedaży napojów alkoholowych, prowadzonej między godziną 22.00 a 6.00. Korzystając z nadanych
uprawnień, wprowadza się ograniczenie sprzedaży napojów alkoholowych między godziną 23.00 a 5.00.

Przedłożony projekt uchwały dostosowuje przepisy do obowiązującej nowelizacji ustawy o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2018 r. poz. 310).
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