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UCHWAŁA NR 475/2001 

RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH 

z dnia 30 sierpnia 2001 r. 

w sprawie wprowadzenia zakazu spożywania napojów alkoholowych w wyznaczonych 

miejscach publicznych na terenie miasta Siemianowic Śląskich oraz uchylenia Uchwały Rady 

Miejskiej Nr 100/95 z 29 czerwca 1995 r. 

(Katowice, dnia 6 listopada 2001 r.) 

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

o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 13 z 1996 r., poz. 74 z późniejszymi 

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

trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. Nr 35, poz. 230 z późniejszymi 

zmianami), Rada Miasta Siemianowic Śląskich 

uchwala: 

§ 1. 1. Wprowadzić zakaz sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych: 

- na terenie szkół oraz innych zakładów i placówek oświatowo-wychowawczych i 

opiekuńczych, 

- na terenie zakładów pracy oraz miejsc zbiorowego żywienia pracowników, 

w miejscach i w czasie masowych zgromadzeń, 

w środkach i obiektach komunikacji publicznej, w obiektach zajmowanych przez organy 

wojskowe i spraw wewnętrznych. 

2. Zabrania się spożywania napojów alkoholowych: 

- na ulicach, placach i w parkach, z wyjątkiem miejsc przeznaczonych do ich spożycia w 

miejscu, w punktach sprzedaży tych napojów, 

- na skwerach miejskich i osiedlowych, 

- na terenie Lasku Bytkowskiego i Bażantarnii, 

- na terenach obiektów sportowych, 

- na placach zabaw, 



- na przystankach komunikacji miejskiej, 

- na cmentarzach, 

- na klatkach schodowych i pomieszczeniach piwnicznych ogólnodostępnych. 

3. Sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych zawierających więcej niż 4,5% 

alkoholu może się odbywać na imprezach na otwartym powietrzu tylko za zezwoleniem i 

tylko w miejscach do tego wyznaczonych na podstawie zezwolenia wydanego przez 

Prezydenta Miasta. 

4. Spożywanie napojów alkoholowych w innych miejscach publicznych w sposób naruszający 

porządek publiczny lub wywołujący zgorszenie, podlega ściganiu na podstawie art. 51 

Kodeksu Wykroczeń. 

§ 2. Traci moc Uchwała Rady Miejskiej: Nr 100/95 z 29.06.1995 r. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta. 

§ 4. (1) Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Śląskiego. 


