
Ruda Śląska 

 

 

Śląsk.2008.4.67 

UCHWAŁA Nr 361/XIX/2007 

Rady Miasta Ruda Śląska 

z dnia 30 listopada 2007 r. 

w sprawie wprowadzenia stałego i czasowego zakazu sprzedaży, podawania, spożywania oraz 

wnoszenia napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie miasta Ruda Śląska 

(Katowice, dnia 14 stycznia 2008 r.) 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi 

zmianami), w związku z art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w 

trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 

473), w celu ograniczenia spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych 

Rada Miasta Ruda Śląska 

uchwala: 

§ 1. 1. Wprowadzić w porze nocnej stały zakaz sprzedaży, podawania i spożywania napojów 

alkoholowych w placówkach handlu detalicznego i w lokalach gastronomicznych, 

zlokalizowanych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. 

2. Przez budynek mieszkalny wielorodzinny rozumie się budynek składający się z więcej niż 

2. mieszkań. 

3. Przez porę nocną rozumie się godziny od 22:00 do 6:00 rano dnia następnego. 

§ 2. Zakaz, o którym mowa w § 1 ust. 1 nie dotyczy sprzedaży, podawania i spożywania 

napojów alkoholowych w porze nocnej w lokalach gastronomicznych i placówkach handlu 

detalicznego prowadzących taką działalność w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały. 

§ 3. Wprowadzić czasowy zakaz sprzedaży, podawania i spożywania oraz wnoszenia napojów 

alkoholowych w obiektach sportowych w czasie, w którym odbywają się imprezy sportowe. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 

§ 5. Traci moc Uchwała Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej Nr 326/XLII/97 z dnia 20.02.1997 

r. w sprawie wprowadzenia zakazu sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia 

napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie miasta Ruda Śląska, wraz z 

późniejszymi zmianami wynikającymi z uchwał Rady Miejskiej: 



1) Nr 360/XLVIII/97 z dnia 26.06.1997 r. 

2) Nr 374/L/97 z dnia 28.08.1997 r. 

3) Nr 480/LXI/98 z dnia 15.06.1998 r. 

4) Nr 186/XII/99 z dnia 30.08.1999 r. 

5) Nr 229/XVI/99 z dnia 22.11.1999 r. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Śląskiego. 


