
RADY MIEJSKIEJ W LODZI 
z dnia 4 lipca 2018 r. 

w sprawie zasad usytuowania na terenie Miasta Lodzi miejsc sprzedaiy i podawania napoj6w 
alkoholowych. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 201 8 r. poz. 994 i 1000) w zwiqzku z art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 
26 paidziernika 1982 r. o wychowaniu w trzeiwoici i przeciwdzialaniu alkoholizmowi (Dz. U. 
z 2016 r. poz. 487, z 2017 r. poz. 2245 i 2439 oraz z 2018 r. poz. 310 i 650), Rada Miejska w todzi 

uchwala, co nastgpuje: 

§ 1. Ustala siq, ze miejsce sprzedaiy i podawania napoj6w alkoholowych na terenie Miasta 
todz i  moze by6 usytuowane w odlegloici nie mniejszej niz 50 metr6w od nastqpujqcych obiektbw, 
zwanych dalej obiektami chronionymi: 

l)przedszkola, szkoiy, plac6wki oiwiatowo-wychowawczej, plac6wki artystycznej, poradni 
psychologiczno-pedagogicznej, mlodziezowego oirodka wychowawczego, mlodziezowego 
oSrodka socjoterapii, specjalnego oirodka szkolno-wychowawczego, specjalnego oirodka 
wychowawczego dla dzieci i mlodziezy wymagajqcych specjalnej organizacji nauki, plac6wki 
zapewniajqcej opiekg i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem 
zamieszkania w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 201 6 r. Prawo oiwiatowe (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 59,949 i 2203 oraz z 2018 r, poz. 650); 

2) budynku kultu religijnego w rozumieniu zaiqcznika do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
- Prawo budowlane (Dz.U. z2017r .  poz. 1332 i 1529 oraz z2018r.  poz. 12, 317, 352 
i 650); 

3) plac6wki wsparcia dziennego w rozumieniu przepis6w ustawy z dnia 9 czenvca 201 1 r. 
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastepczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 697, 1292 i 2217 oraz 
z 2018 r. poz. 107 i 416); 

4) dziennego i calodobowego oddziah terapii uzaleznie~i oraz oddziatu leczenia alkoholowych 
zespol6w abstynencyjnych; 

5)samodzielnego publicznego zakladu opieki zdrowotnej ,,Miejskie Centrum Terapii 
i Profilaktyki Zdrowotnej im. bl. Rafala Chyliriskiego w todzi"; 

6)oirodka pomocy spoiecznej, domu pomocy spolecznej, plac6wki specjalistycznego 
poradnictwa, plac6wki opiekuriczo-wychowawczej, oirodka intenvencji kryzysowej, 
specjalistycznego oirodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie; 

7) schroniska, noclegowni oraz innej plac6wki dla os6b bezdomnych; 
8) kqpieliska lub miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kqpieli wrozumieniu ustawy 

z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 poz. 1566 i 2180 oraz z2018 r. 
poz. 650 i 710). 

5 2. 1. OdlegtoSC, o kt6rej mowa w 5 1 mierzona jest najkr6tszi) drogq dojgcia 
od og6lnodostqpnego wejicia do miejsca sprzedazy lub podawania napoj6w alkoholowych 
do og6lnodostqpnego wejicia do obiektu chronionego. 

2. Przez wejicie do miejsca sprzedazy lub podawania napoj6w alkoholowych lub obiektu 
chronionego znajdujqcego siq na terenie ogrodzonym, nalezy rozumieC najblizsze og6lnodostgpne 
wejicie znajdujqce siq w ogrodzeniu tego terenu. 

3. W przypadku, gdy miejsce sprzedaw lub podawania napoj6w alkoholowych lub obiekt 
chroniony posiada wigcej niz jedno og6lnodostqpne wejicie, odlegloSC, okt6rej mowa 
w 5 1 mierzona jest od blizszego z nich. 
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4. W przypadku, gdy miejsce sprzedazy lub podawania napoj6w alkoholowych funkcjonujq 
wsamodzielnym lokalu, wydzielonym zpowierzchni innego lokalu odlegloiC, 
o kt6rej mowa w 5 1 mierzona jest do wejicia do tego wydzielonego lokalu. 

5. Poprzez najkr6tszq drogq dojicia, o kt6rej mowa w ust. 1 rozumie siq dojicie 
po terenie dopuszczonym dla ruchu pieszego, zgodnie zprzepisami ustawy zdnia 
20 czenvca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 201 7 r. poz. 1260 i 1926 oraz z 201 8 r. 
poz. 79, 106, 138, 317 i 650). 

5 3. Wykonauie uchwaiy powierza siq Prezydentowi Miasta todzi 

5 4. Traci moc uchwala Nr LVIII/1228/13 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 6 marca 2013 r. 
w sprawie zasad usytuowania na terenie Miasta Lodzi miejsc sprzedazy i podawania napoj6w 
alkoholowych (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego poz. 2347). 

5 5 .  Uchwala wchodzi w zycie po upiywie 14 dni od dnia jej og4oszenia w Dzienniku 
Urzqdowym Wojew6dztwa t6dzkiego. 
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