
                                                

  UCHWAŁA Nr XLIV/260/2018
RADY GMINY ROZDRAŻEW

                                           z dnia 28 sierpnia 2018 r.

w sprawie ustalenia  zasad usytuowania  miejsc sprzedaży i podawania napojów      
alkoholowych na terenie Gminy Rozdrażew

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 12 ust.  3 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r.
o wychowaniu w trzeźwości  i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U.   z 2016 r. poz. 487
ze  zm.)  po  zasięgnięciu  opinii  jednostek  pomocniczych  gminy,  Rada  Gminy  Rozdrażew
uchwala, co następuje:                                                        

§ 1

1. Miejsce sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem jak
i w miejscu sprzedaży może być usytuowane w odległości nie mniejszej niż 50 m od:
1) szkół i przedszkoli
2) kościołów, cmentarzy;
3) zakładów opieki społecznej lub zdrowotnej;
2. Odległość,  o  której  mowa w ust.  1  mierzy  się  najkrótszą  drogą  dojścia,  od  głównego
wejścia  do  budynku,  w  którym usytuowany  jest  punkt  sprzedaży  napojów  alkoholowych
do głównego wejścia obiektów wymienionych w ust. 1.
3. Najkrótsza  droga dojścia  oznacza  dojście  po terenie  dopuszczonym do ruchu pieszego,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn.
Dz. U. z 2017 r. poz. 1260, ze zm.).
4. Zezwolenia  na  sprzedaż  i  podawanie  napojów  alkoholowych  w  punktach,  które  nie
spełniają zasad usytuowania określonych w niniejszej uchwale zachowują ważność do końca
okresu, na jaki zostały wydane.

§ 2

Traci  moc  Uchwała  Nr  VII/41/2015  Rady  Gminy  Rozdrażew  z  dnia  16  lipca  2015  r.
w  sprawie  ustalenia  liczby  punktów  sprzedaży  napojów  alkoholowych  oraz  zasad
usytuowania  miejsc  sprzedaży  i  podawania  napojów  alkoholowych  na  terenie  gminy
Rozdrażew.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rozdrażew.

§ 4

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

Przewodniczący Rady Gminy
                                                                              Artur Jakubek



Uzasadnienie:

Na  podstawie  art.  12  ust.  3  i  5  ustawy  z  dnia  26  października  1982  r.  o  wychowaniu
trzeźwości  i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Rada Gminy ustala  w drodze uchwały, zasady
usytuowania dla terenu gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych i przed
podjęciem uchwały zasięga opinii jednostki pomocniczej.
W  związku  z  utratą  mocy  uchwały   Nr  VII/41/2015  Rady  Gminy  Rozdrażew  z  dnia
16 lipca 2015 r.  w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych  oraz
zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy
Rozdrażew  i  wprowadzenia  nowej  uchwały  ustalającej  maksymalną  liczbę  zezwoleń
na  sprzedaż  napojów  alkoholowych  na  terenie  gminy  Rozdrażew  zachodzi  konieczność
podjęcia  ponownie uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży
i podawania napojów alkoholowych.
Przed  podjęciem   uchwały  Rada  Gminy  uzyskała  pozytywne  opinie  wszystkich  sołectw
na terenie gminy Rozdrażew.
W związku z powyższym przyjęcie uchwały jest konieczne i uzasadnione.

                                                                                                               Wójt Gminy
Mariusz Dymarski


