
 

UCHWAŁA NR XLV/318/18 

RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA 

z dnia 6 września 2018 r. 
 

 

w sprawie zasad usytuowania na terenie Miasta Rawa Mazowiecka miejsc sprzedaży i 

podawania napojów alkoholowych 

 

       Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (Dz. U z 2018 r. poz. 994, poz.1000, poz. 1349 i poz. 1432) oraz art. 12 ust. 3  

ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz.487; z 2017 r. poz. 2245 i poz. 2439; z 2018 r. poz. 310 i 

poz. 650) Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1. Ustala się, że na terenie Miasta Rawa Mazowiecka miejsca sprzedaży i podawania 

napojów alkoholowych nie mogą być usytuowane w odległości mniejszej niż 30 m od 

następujących obiektów, zwanych dalej obiektami chronionymi: 

1)  szkół; 

2)  przedszkoli i żłobków; 

3)  miejsc kultu religijnego ( kościołów, cmentarzy, kaplic); 

4)  basenów i kąpielisk; 

5)  hal sportowych; 

6)  dworców autobusowych i kolejowych. 

 

 § 2.1.Odległość, o której mowa w § 1 mierzona jest najkrótszą drogą dojścia od 

ogólnodostępnego wejścia do miejsca sprzedaży lub podawania napojów alkoholowych do 

ogólnodostępnego wejścia do obiektu chronionego, przy czym: 

a) w przypadku, gdy miejsce sprzedaży lub podawania napojów alkoholowych, lub obiekt 

chroniony posiada więcej niż jedno ogólnodostępne wejście, odległość, o której mowa w 

§ 1 mierzona jest od bliższego z nich; 

b) w przypadku, gdy miejsce sprzedaży lub podawania napojów alkoholowych funkcjonuje 

w samodzielnym lokalu, wydzielonym z powierzchni innego lokalu odległość, o której 

mowa w § 1 mierzona jest do wejścia do tego wydzielonego lokalu. 

2. Poprzez najkrótszą drogę dojścia, o której mowa w ust. 1 rozumie się dojście po terenie 

dopuszczonym dla ruchu pieszego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. 

Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 i poz. 1926; z 2018 r. poz. 79, poz. 

106, poz. 138, poz. 317, poz.650, poz. 957, poz. 1099, poz. 1356). 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka. 

 

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

Urzędowym Województwa Łódzkiego. 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta 

Zbigniew Sienkiewicz 


