
UCHWAŁA Nr XLVI/583/02 
RADY MIEJSKIEJ KA TOWIC 

z dnia 4 marca 2002r. 
 
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Katowice punktów 

sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów 
 

 
 
         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r.           
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591) w związku z art. 12 ust. 2 i art. 18  ust. 4
 ustawy z dnia 26 października1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230 z późn. zmianami) oraz art. 16 ust. 3 z dnia 20 lipca 2000r. o 
ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( Dz.U. Nr 62, poz.718 z poźn. 
zm. ) 
  
 

RADA MIEJSKA KATOWIC 
uchwała: 

 
1. W uchwale Nr XLV/574/02 Rady Miejskiej z dnia 28 stycznia 2002r. w sprawie zasad usytuowania 

na terenie miasta Katowic punktów sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych 
napojów dokonać następujących zmian : 
tytuł załącznika do uchwały otrzymuje brzmienie  : 
“Zasady usytuowania na terenie miasta Katowic punktów sprzedaży napojów alkoholowych i 
warunków sprzedaży tych napojów”. 

 
pkt 10załącznika do uchwały otrzymuje brzmienie: 
“10. W okresie od miesiąca kwietnia do miesiąca października dopuszcza się podawanie napojów 
alkoholowych na tarasach i w ogródkach letnich przy istniejących lokalach gastronomicznych, 
jeżeli lokalizacja tych miejsc spełnia warunki określone                           w obowiązujących 
przepisach prawa”.  

 
2. Przyjąć  jednolity tekst załącznika  do uchwały Nr XLV/574/02 Rady Miejskiej Katowic z dnia 28 

stycznia 2002r. w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Katowice punktów sprzedaży 
napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów, w brzmieniu jak w załączeniu do 
niniejszej uchwały. 

 
3. Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Miasta Katowice. 

 
4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Śląskiego. 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej Katowic 
Wojciech  Boroński 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik do uchwały Nr XLVI/583/02 
Rady Miejskiej Katowic 
z dnia 4 marca 2002r. 

 
Zasady usytuowania na terenie miasta Katowic punktów sprzedaży 

napojów alkoholowych i warunków 
sprzedaży tych napojów  

 
 
 

1. Sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży może 
być prowadzona tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez Prezydenta Katowic po uzyskaniu 
opinii Zarządu Miasta Katowice w formie postanowienia. 
Zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych powyżej 4.5% będą wydawane 
wyłącznie w ramach ustalonych limitów punktów sprzedaży przeznaczonych do spożycia poza 
miejscem jak i w miejscu sprzedaży określonych uchwałą Rady Miejskiej Katowic. 
 
2. Zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia          w 
miejscu lub poza miejscem sprzedaży posiadać będą oznaczenia:    
- literowe: 
A - napojów zawierających do 4.5 % alkoholu oraz piwa 
B - napojów zawierających pow. 4,5% do 18% alkoholu 
C - napojów zawierających pow.18% alkoholu 
- cyfrowe: 
I  -  na sprzedaż ww. napojów przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży 
II - na sprzedaż i podawanie ww. napojów przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży 
III- na jednorazową sprzedaż ww. napojów przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem 
sprzedaży 
IV - na sprzedaż i podawanie ww. napojów dla przedsiębiorców. których działalność polega na 
organizacji przyjęć 
  
3.  Zezwolenia na sprzedaż napojów zawierających pow. 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) 
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży mogą być wydawane dla: 
- sklepów branżowych ze sprzedażą napojów alkoholowych. 
- sklepów z wydzielonym stoiskiem z napojami alkoholowymi. 
- powierzchnia użytkowa ww. sklepów powinna wynosić minimum 50 m2. 
 
4. Zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia         w 
miejscu sprzedaży mogą być wydawane dla lokali gastronomicznych z wyjątkiem barów mlecznych . 
 
5. Zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych nie wydaje się dla punktów sprzedaży 
na terenie targowisk oraz dla kiosków, które prowadzą sprzedaż z okienka. 
 
 
 
6. Zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych wydaje się: 
- na 2 lata - w przypadku sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza 
miejscem sprzedaży, 
- na 4 lata - w przypadku sprzedaży i podawania przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży , 
- na 1 rok - w przypadku sprzedaży i podawania napojów przedsiębiorców, których działalność polega 
na organizacji przyjęć. 
 
7. Zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych będą wydawane dla punktów 
sprzedaży, których odległość od szkół lub innych placówek oświatowo- wychowawczych wynosi co 
najmniej 75 m od wejścia do punktu sprzedaży do czynnego wejścia na teren obiektów mierzona 
najkrótszą drogą dojścia wzdłuż ciągów  komunikacyjnych. 
 
8. Zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych będą wydawane dla punktów 



sprzedaży, których odległość od szpitali, obiektów kultu religijnego, miejsc pamięci narodowej, plaż. 
kąpielisk wynosi co najmniej 50 m od wejścia do punktu sprzedaży do czynnego wejścia na teren 
obiektów mierzoną najkrótszą drogą dojścia wzdłuż ciągów komunikacyjnych. 
 
9. Dopuszcza się wydawanie jednorazowych zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych 
w czasie i miejscu organizowanych imprez na wolnym powietrzu oraz imprez artystycznych i 
wystawienniczo- targowych . 
 
10. W okresie od kwietnia do października dopuszcza się podawanie napojów alkoholowych na 
tarasach i w ogródkach letnich przy istniejących lokalach gastronomicznych. po uzyskaniu pozytywnej 
opinii Wydziału Urbanistyki, Architektury i Budownictwa, zgody Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w 
Katowicach na zajęcie pasa drogowego oraz zgody właściciela terenu. na którego terenie znajduje się 
ogródek letni. 
 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej Katowic 
Wojciech Boroński 
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