Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA
z dnia 4 czerwca 2018 r.
w sprawie zasad usytuowania na terenie Miasta Golubia-Dobrzynia miejsc sprzedaży i podawania
napojów alkoholowych .
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1, art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r poz. 994 ze zm.1)) oraz art. 12 ust. 3 ustawy z dnia
26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( t.j. Dz.U.
z 2016 r. poz. 487 z póź. zm.2)) uchwala się co następuje:
§ 1. Określa się na terenie Miasta Golubia-Dobrzynia następujące usytuowanie miejsc sprzedaży
napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa, powyżej 4,5 % zawartości alkoholu
z wyjątkiem piwa i powyżej 18% zawartości alkoholu.
1. Punkty sprzedaży oraz punkty sprzedaży i podawania napojów alkoholowych nie mogą być
usytuowane w odległości mniejszej niż 15 m od następujących obiektów:
1) szkół,
2) przedszkoli,
3) placówek oświatowo-wychowawczych i opiekuńczych,
4) kościołów.
2. Odległość, o której mowa w ust. 1 mierzy się wzdłuż osi ogólnodostępnych dróg z uwzględnieniem
zasad ruchu pieszego od drzwi głównych wejściowych obiektów chronionych do drzwi wejściowych
punktu sprzedaży lub podawania napojów alkoholowych, a jeżeli obiekt posiada trwałe ogrodzenie, do
najbliższego ogólnodostępnego wejścia na jego teren.
3. Przez ogólnodostępną drogę rozumie się: drogę publiczną, wewnętrzną lub inny dostępny ciąg
komunikacyjny możliwy do przebycia bez napotkania przeszkód i narażenie się na naruszenie prawa.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Golubia-Dobrzynia.
§ 3. Traci moc uchwała nr XIX/962008 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 10 stycznia 2008 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad usytuowania na terenie Miasta Golubia-Dobrzynia miejsc
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.
1) Zmiany

tekstu niniejszej ustawy zostały ogłoszone w t.j. Dz.U. z poz. 2017 r poz. 2232 oraz z 2018 r. poz. 130
tekstu niniejszej ustawy zostały ogłoszone w t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2439, 2245 oraz t.j. Dz.U. z 2018 r.
poz. 310, 650

2) Zmiana
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Uzasadnienie
Na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
( t.j.Dz.U. z 2016 r. poz. 487, z 2018 r. poz. 310) rada gminy upoważniona jest do określenia zasad
usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Przedłożony projekt uchwały
dostosowuje przepisy do obowiązującej nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości.
Sporządziła: Elżbieta Kamińska
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