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UCHWAI-A NR
RADY GMINY BIALA

zdnia

2018 r.

w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Biala miejsc sprzedaiy i podawania napoj6w
alkoholowych

Na podstawie art. l8ust.2pkt 15iart.40ust. I ustawy zdnia Smarca 1990r. osamorz4dzie gminnym
(Dz.U. z20l8r.poz.994,poz.1000) oraz art.lzust.3ustawy zdnia26paLdziemtka 1982r. owychowaniu
wtrzezwo$ci iprzeciwdzialaniu alkoholizmowi (Dz.lJ. z2016r. poa.487, zm. Dz. U. 22015 r. poz. 1893;
z10l7 r. poz.i439, por.2245;22018 r. poz.3l0, poz.650), po zasiggnigciu opinii jednostek pomocniczych
gminy, uchwala sig, co nastgPuje:

na terenie Gminy Biala miejsc sprzedaZy ipodawania napoj6w
alkoholowychprzeznaczonych do spozycia w miejscu spneduiry ipoza miejscem sprz,ed|u2y.
2. punkty spnedaLry napoj6w alkoholowych przemaczonych do spozycia w miejscu jak i poza miejscem
sprzedaty nie mog4 by6 usytuowane w odleglo6ci mniejszej niZ 30 m od:

$f. l.Ustala sig zasady usytuowania

l)

szkot;

2) przedszkoli;

3) innych plac6wek o6wiatowo-wychowawczych;
4) obiekt6w administracj i publicznej

;

5) koSciol6w.
3. Odleglo$6 ta mierzona bgdzie najkr6tsz4 drog4 doj6cia w ci4gu pieszym od wej6cia do punktu sprzedazy
napoj6w alkoholowych do gl6wnego wejScia do obiektu lub na teren obiektu wymienionego w ust. 2.
g 2. Traci moc uchwala Nr XXIV/l4$ll7 Rady Gminy Biala zdnia 30 marca 2017 t. w sprawie ustalenia
zasad usytuowania miejs c sprzedaL:y i podawania napoj6w alkoholowych i ustalenia liczby punkt6w sptzedu2y

napoj6w zawieraj1cych powyZej 4,50lo alkoholu (z wyj4tkiem piwa), prze^aczonych do spo2ycia poza
miejscem sprzedu2yjak iw miejscu sprzeda?y na terenie Gminy Biala @2. Urz. Woj. tr6dzkiego z20l7r.
po2.2185).
$ 3. Wykonanie uchwaly powierza sig W6jtowi Gminy Biala.
g 4.

Uchwala wchodzi w 2ycie po uptywie
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14
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UZASADNIENIE

W dniu l0

stycznia 2018

r. Sejm uchwalil

ustawg

o

zrnianie ustawy

o wychowaniu w

tze2woSci

i przeciwdzialaniu alkoholiznowi oraz ustawy o bezpieczefstwie imprez masowych (Dz. U. z 2018 r. Wz
310). Zgodniezart.12 ust. 3 ustawy o wychowaniu w trze2wo3ci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi (Dz. U.
22016 r. poz. 487, zp6in. nn.\ rada gminy ustala, w drodze uchwaly zasady usytuowania miejsc spnedaty
i podawania napoj6w alkoholowych.
Rada gminy przed podjgciern uchwaly zasiggaopinii jednostki pomocniczej gminy.

Organy jednostek samorz4du terytorialnego

sq zobowiqzane do

podejmowania dziataf
zmienaj4cych do ograniczenia spo2ycia napoj6w alkoholowych oraz popierania postawy odpowiedzialnej
sprzedaty i podawania alkoholu ptzez sprzedawc6w. Usytuowanie miejsc sprzedaZy i podawania napoj6w
alkoholowych powinno by6 dostosowane dla potrzeb ograniczenia dostgpnoSci alkoholu, okre$lonych w
gminnym programie profi laktyki i roni4zywania problem6w alkoholowych.
W projekcie uchwaly zaproponowano odlegloSd 30 m. od obiekt6w chronionych, czyli szk6l,
przedszkoli oruz innych plac6wek oSwiatowo-wychowawczych, obiekt6w administracji publicznej,
koSciol6w
W Swietle art. 4 zrowelizowanej ustawy dotychczasowa uchwala rady gminy zachowuje moc do
dnia wejScia w 2ycie nowej uchwaty jednak nie dfuZej ni? przez okres 6 miesigcy od dnia wejScia w tycie
nowelizacji tj. do 9 wrze6nia 2018 r.
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