UCHWAŁA NR V/37/2003
RADY MIEJSKIEJ W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM
Z DNIA 10 lutego 2003 r.
w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2002r. Nr 147, poz.1231 i Nr 167,
poz.1372) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 oraz z 2002r.
Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984 i Nr 153, poz.1271 oraz Nr 214, poz.1806)
Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się zasady usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.
§ 2. 1. Sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza
miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży i podawania może odbywać się tylko
w punktach, które nie znajdują się w najbliższej okolicy:
1) szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych, wychowawczo- opiekuńczych
oraz domów studenckich i internatów,
2) obiektów kultu religijnego,
3) cmentarzy,
4) szpitali,
5) dworców PKP i PKS,
6) stadionów sportowych,
7) pływalni, basenów, kąpielisk oraz innych zbiorników wodnych.
2. Przez najbliższą okolicę obiektów chronionych wymienionych w ust. 1,
rozumie się obszar mierzony od granicy obiektu, zamknięty trwałą przeszkodą o charakterze
faktycznym, taką jak krawędź jezdni, zabudowa, która ze względu na swój charakter
uniemożliwia dostęp oraz kontakt wzrokowy i głosowy / budynek, parkan ,ogrodzenie itp./,
mur bez przejść oraz ciek wodny bez bliskich przepraw.
3. Sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych nie może odbywać się:
1) w punktach sprzedaży usytuowanych na przystankach autobusowych komunikacji
publicznej,
2) w punktach sprzedaży usytuowanych na parkingach,
3) na bazarach, targowiskach.
§ 3. Zezwolenia wydane przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały
na sprzedaż napojów alkoholowych w punktach, których usytuowanie nie spełnia warunków
określonych w niniejszej uchwale, pozostają w mocy do czasu utraty ich ważności.
§ 4. Tracą moc Uchwały Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim:
1) Nr XLVI/781/2001 z dnia 28 grudnia 2001r. w sprawie zasad usytuowania na terenie
Gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów,

2) Nr LII/826/2002 z dnia 25 kwietnia 2002r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad
usytuowania na terenie Gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków
sprzedaży tych napojów.
§ 5. Wykonanie
Świętokrzyskiego.
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§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Świętokrzyskiego oraz zostaje podana do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego i w prasie lokalnej.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

