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UCHWAŁA NR LIX/1317/2018
RADY MIASTA KIELCE
z dnia 26 lipca 2018 r.
w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Kielce miejsc sprzedaży napojów alkoholowych
przeznaczonych do spożycia w miejscu oraz poza miejscem sprzedaży
Na podstawie art. 12 ust. 3 i 4 oraz art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 487 ze zm.)
i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r.
poz. 994 ze zm.) uchwala się co następuje:
§ 1. 1. Punkt sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu oraz poza miejscem
sprzedaży nie może być usytuowany wewnątrz strefy o zasięgu 30 m od następujących obiektów,
z zastrzeżeniem ust. 2 i 3:
1) Kościołów i kaplic z wyłączeniem Domów Modlitwy zlokalizowanych w budynkach mieszkalnych
wielorodzinnych,
2) przedszkoli, szkół, internatów i burs w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo
Oświatowe1),
3) żłobków, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 32) ,
4) uczelni, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym3) ,
5) kąpielisk w rozumieniu art. 16 ust. 22 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne4),
6) domów pomocy społecznej i całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej5) ,
7) jednostek wojskowych i aresztów śledczych,
8) miejsc pamięci narodowej w Kielcach wskazanych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Strefa określana będzie jako obszar wokół obiektu wymienionego w ust.1 wyznaczana od stałego
ogrodzenia obiektu (jeżeli takowe istnieje) lub zewnętrznego obrysu murów obiektu w przypadku braku
ogrodzenia.
3. Ograniczenia wymienione w ust.1 nie dotyczą:
1) punktu sprzedaży napojów alkoholowych prowadzonego przez podmiot wskazany w zezwoleniu na taką
sprzedaż, jeżeli w okresie ważności tego zezwolenia powstał obiekt, o którym mowa w ust. 1 pkt.1-8
1) tekst

jednolity-DZ.U. 2018 poz. 996 ze zm.
jednolity-DZ. U. 2018 poz.603 ze zm.
3) tekst jednolity-DZ. U. 2017 poz. 2183 ze zm.
4) tekst jednolity DZ. U. 2017 poz.1566 ze zm.
5) tekst jednolity-DZ. U. 2017 poz.1769 ze zm.
2) tekst
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w strefie, o której mowa w ust. 2, przy czym zmiana podmiotu wskazanego w tym zezwoleniu przywraca te
ograniczenia,
2) sklepu o powierzchni handlowej powyżej 300 m² z zastrzeżeniem ust. 4,
3) punktu gastronomicznego o powierzchni handlowej powyżej 300m² z zastrzeżeniem ust. 4,
4) punktu gastronomicznego usytuowanego w obiekcie hotelowym,
5) punktu sprzedaży przedmiotów kultu religijnego, w tym win mszalnych sprzedawanych kościelnym
osobom prawnym.
4. Limit powierzchni handlowej określony w ust.3 pkt. 2-3 oznacza limit powierzchni wykorzystywanej do
sprzedaży odpowiednio towarów i usług z wyłączeniem powierzchni magazynowych, socjalnych
i administracyjno-biurowych.
§ 2. 1. Sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży w sieci
gastronomicznej może odbywać się w restauracjach, gospodach, zajazdach, kawiarniach, herbaciarniach,
klubach nocnych, winiarniach i barach z wyłączeniem barów mlecznych oraz kin usytuowanych w obiektach
wolnostojących, w galeriach i w hipermarketach.
2. Dopuszcza się sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w „sezonowych ogródkach”
funkcjonujących w miesiącach od 1 kwietnia do 30 października danego roku, usytuowanych przy lokalach
gastronomicznych, w których prowadzona jest ich sprzedaż i podawanie.
3. Dopuszcza się sprzedaż i podawanie piwa w „sezonowych ogródkach piwnych” funkcjonujących
w miesiącach od 1 kwietnia do 30 października danego roku, usytuowanych jako samodzielne, wydzielone
i ogrodzone miejsce, z zastrzeżeniem ust.4.
4. ”Sezonowe ogródki piwne” nie mogą być usytuowane jako samodzielne, wydzielone, ogrodzone miejsca
sprzedaży i podawania piwa w najbliższej okolicy punktu sprzedaży detalicznej napojów alkoholowych (na
wynos), w rozumieniu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
5. Dopuszcza się sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w „całorocznych ogródkach” usytuowanych
przy lokalach gastronomicznych zlokalizowanych przy placu Rynek i ulicy Sienkiewicza, w których
prowadzona jest ich sprzedaż i podawanie.
6. Dopuszcza się sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w „całorocznych ogródkach” piwnych
w wydzielonych i ogrodzonych ogródkach samodzielnych zlokalizowanych przy ul. Orlej w Kielcach,
w których prowadzona jest ich sprzedaż i podawanie.
§ 3. 1. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu jak i poza
miejscem tej sprzedaży są wydawane i cofane zgodnie z zapisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
2. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu jak i poza
miejscem tej sprzedaży wydane przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały wygasają z upływem terminu
ich ważności.
§ 4. 1. W punktach sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem tej sprzedaży
usytuowanych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych zakazuje się sprzedaży napojów alkoholowych
w godzinach od 22.00 do 6.00.
2. W punktach sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia w miejscu tej sprzedaży usytuowanych
w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych zakazuje się sprzedaży napojów alkoholowych w godzinach od
22.00 do 6.00, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Zakaz, o którym mowa w ust. 2 nie dotyczy punktów sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia
w miejscu tej sprzedaży, usytuowanych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, znajdujących się
w strefie Kielce – Śródmieście ograniczonej następującymi ulicami: Żelazną, Czarnowską, Aleją IX Wieków
Kielc, Źródłową, Tarnowską, Seminaryjską, Ogrodową, Żytnią.
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4. W punktach sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu oraz poza
miejscem tej sprzedaży znajdujących się na terenie obiektów sportowych, zakazuje się sprzedaży i podawania
napojów alkoholowych na 3 (trzy) godziny przed i po zakończeniu imprezy masowej. Wykaz obiektów
sportowych, na terenie których obowiązuje niniejszy zakaz stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 5. Traci moc Uchwała Nr XX/337/2003 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 27 listopada 2003r., wraz
z uchwałami ją zmieniającymi6).
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.
§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miasta
Dariusz Kozak

6) Wymieniona

Uchwała została zmieniona następującymi uchwałami: Uchwała Nr XXXII/601/2004 Rady Miejskiej
w Kielcach z dnia 21 października 2004., Uchwała Nr LX/1130/2006 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 6 kwietnia
2006r., Uchwała Nr LXX/1327/2006 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 19 października 2006r., Uchwała Nr
XXXIV/789/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z 19 marca 2009r., Uchwała Nr XI/241/2011 Rady Miasta Kielce z dnia
9 czerwca 2011r., Uchwała Nr XXXIII/689/2016 Rady Miasta Kielce z dnia 2016r., Uchwała Nr XLVI/1004/2017
Rady Miasta Kielce z dnia 2017r.
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIX/1317/2018
Rady Miasta Kielce
z dnia 26 lipca 2018 r.
MIEJSCA PAMIĘCI NARODOWEJ W KIELCACH
1.Cmentarze:
1)Cmentarz Stary:
–Pomnik Sybiraków,
–Pomnik żołnierzy I wojny światowej 1914-1918,
2)Cmentarz Nowy:
–mogiły legionistów oraz żołnierzy I i II wojny światowej,
3)Cmentarz Wojska Polskiego przy ul. Ściegiennego:
–mogiły weteranów Powstania Styczniowego,
–pomnik bohaterów walk o niepodległość Polski 1863 – 1921 r.,
–mogiły legionistów 1918 – 1921 r.,
–mogiły poległych w wojnie polsko-bolszewickiej,
–mogiły żołnierzy z 1939 r.,
–Pomnik żołnierzy Września 1939 r.,
4)Cmentarz Partyzancki przy ul. Ściegiennego:
–mogiła prezydenta Kielc Stefana Artwińskiego,
–pomnik pomordowanych i prześladowanych w latach 1939-1989,
–pomnik Narodowych Sił Zbrojnych – „Krzyż Narodowców”,
–pomnik pomordowanych w ZSRR,
–mogiła zamordowanych na Stadionie Leśnym 12 czerwca 1940 r.,
–pomnik ofiar obozów koncentracyjnych,
–pomnik Oddziału Armii Krajowej „Wybranieccy”,
5)Cmentarz w Białogonie przy ul. Kolonia:
–mogiła żołnierzy poległych 4 września1939 r.,
6)Cmentarz Żydowski przy ul. Kusocińskiego:
–mogiła ofiar egzekucji 23 maja 1943 r.,
–pomnik ofiar egzekucji 23 maja 1943 r.,
–mogiła ofiar pogromu żydowskiego 4 lipca 1946 r.,
7) Cmentarz na Cedzynie przy ul. Cmentarnej:
–pomnik kwatera żołnierzy Armii Krajowej,
8)Cmentarz na Piaskach przy ul. Zagnańskiej:
–pomnik żołnierzy Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych oraz Wolności i Niezawisłości
pomordowanych przez Urząd Bezpieczeństwa,
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9)Cmentarz Jeńców Radzieckich na Bukówce,
10)Cmentarz Żołnierzy Radzieckich przy ul. Kwasa,
2.Pomnik Powstańców Listopadowych przy skrzyżowaniu ulic Zagórskiej i Tarnowskiej, (miejsce
śmierci żołnierzy Wojska Polskiego w dn. 24 września 1831 r.),
3.Wzgórze „Karczówka”:
–Pomnik Powstańców Styczniowych (zbiorowa mogiła powstańców 1863 r.),
–Pomnik – symboliczna mogiła Księdza Stanisława Ziółkowskiego,
4.Krzyż poświęcony powstańcom styczniowym 1863 r. na Bruszni,
5.Pomnik Niepodległości na Placu Niepodległości,
6.Pomnik upamiętniający egzekucję 5 września 1939 r. przy ul. Krakowskiej 62,
7.Pomnik harcerzy poległych za Ojczyznę na Skwerze Harcerskim im. Szarych Szeregów,
8.Miejsce Pamięci Narodowej – dawne więzienie kieleckie z lat 1939 – 1956 przy ul. Zamkowej 3,
9.Pomnik pomordowanych w latach 1939-1945 mogiły pomordowanych Kielczan – Stadion Leśny,
10.Pomnik Wojtka Szczepaniaka, ps. „Lwowiak” na Stadionie Leśnym,
11.Pomnik pomordowanych w latach 1939-1945 – miejsce egzekucji ok. 200 mieszkańców Kielc
na przedłużeniu ul. Weterynaryjnej,
12.Pomnik Polaków ratujących Żydów w latach 1939-1945 przy Al. IX Wieków Kielc,
13.Pomnik Radomsko-Kieleckiego Okręgu Armii Krajowej „Jodła” na Skwerze im. Stefana
Żeromskiego,
14.Skwer Pamięci Ofiar Katynia u zbiegu ulic Gagarina i Krakowskiej,
15.Pomnik ofiar egzekucji 30 września 1942 r. przy ul. Mielczarskiego i ul. Grochowej,
16.Pomnik ofiar egzekucji 24 października 1943 r. na Słowiku,
17.Pomnik ofiar egzekucji 18 listopada 1943 r. przy ul. Urzędniczej,
18.Pomnik ofiar egzekucji 18 listopada 1943 r. na Placu Św. Wojciecha,
19.Pomnik ofiar egzekucji 14 grudnia 1943 r. u zbiegu ulic Częstochowskiej i Towarowej,
20.Pomnik ofiar egzekucji 11 maja 1944 r. przy ulicy Chrobrego,
21.Pomnik ofiar egzekucji 25 maja 1944 r. przy ul. Karczówkowskiej,
22.Pomnik poległych uczestników zamachu Armii Krajowej i Narodowych Sił zbrojnych na szefa siatki
konfidentów gestapo 15 czerwca 1944 r. przy ul. Targowej 12,
23.Pomnik ofiar pogromu żydowskiego 4 lipca 1946 r. przy ul. Warszawskiej 17,
24.Pomnik w miejscu straceń ludności cywilnej Kielc w okresie II wojny światowej – w połowie drogi na
wzgórze „Karczówka” pomiędzy ulicami Jagiellońską a Podklasztorną,
25.Miejsce pogromu żydowskiego 4 lipca 1946 r. – posesja przy ul. Planty 7/9,
26.Pomnik „Homo Homini” poświęcony ofiarom zamachu terrorystycznego 11 września 2001 r.
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIX/1317/2018
Rady Miasta Kielce
z dnia 26 lipca 2018 r.
WYKAZ OBIEKTÓW SPORTOWYCH
OBJĘTYCH CZASOWYM ZAKAZEM SPRZEDAŻY I PODAWANIA
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
1.Hala Widowiskowo – Sportowa przy ul. Żytniej 1,
2.Stadion piłkarski przy ul. Kusocińskiego 53,
3.Stadion Miejski przy ul. Ściegiennego 8,
4.Stadion piłkarski przy ul. Szczepaniaka 29,
5.Stadion Lekkoatletyczny przy ul. Drogosza 1,
6.Miejski Szkolny Ośrodek Sportowy przy ul. Prostej 57,
7.Hala Legionów przy ul. Drogosza 2,
8.Hala Sportowa przy ul. Krakowskiej 72,
9.Hala Sportowa przy ul. Warszawskiej 338,
10.Kryta Pływalnia „FOKA” przy ul. Barwinek 31,
11.Kryta Pływalnia „DELFIN” przy ul. Krakowskiej 2,
12.Kryta Pływalnia „ORKA” przy ul. Kujawskiej 18,
13.Kryta Pływalnia „JURAJSKA” przy ul. Jurajskiej 7,
14.Kryta Pływalnia „MORS” przy ul. Marszałkowska 96,
15.Zespół Obiektów Sportowych (basen letni) przy ul. Szczecińskiej 1.
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