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w tprewie ogreniczenie w godzinrch nocnej sprzedaiy napoj6w elkoholowych przeznrczonych do
spoi.ycir poza mieiscem sprzeda2y na terenie Solectwe

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym
(Dz. U. 22018 r. poa.994, poz. 1000) oraz art. 12 ust. 4 ustawy 7 dnia 26 Wrdziernika 1982 r. o wycbowaniu
wtrzeiwo6ci iprzeciwdzialaniu alkoholizmowi (Dz. U. z2016r. Wz,.48'1, m. Dz.U. 22015 r. poz. lE93;
22017 r. poa.2439, poz.2?A5;22018 r. poz.3l0, p2.650), po zasiggnigciu opinii je&ostek pomocniczych
gminy, uchwala sig, co nastgpuje:
g 1. Ustala sig ograniczenia w godzinach nocnej

miejscem splrzrdaty na terenie

Solectwa

WaaZV

napoj6w alkoholowych do

. migdzy godz.

....... a ......

spofcia

poza

.

$ 2. Wykonanie uchwaly powierza sig W6jtowi Gminy Biata.
$ 3. Uchwala wchodzi w
Woj ew6dztwa tr.6<tzkiego.

Zycie po uptywie

14
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UZASADNIENIE
ustawg o zmianie ustawy o wychowaniu w trzetwoSci
i przeciwdzialaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczehstwie imprez masowych (Dz. U. z 2018 r. poz.

W dniu l0 stycznia 2018 r. Sejm uchwalil
310).

Na podstawie art. 12 ust. 4 ustawy o wychowaniu w fizeiwoSci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi
(Dz. U. z 2016 r. Wz. 487, z p6 . nrr.) rada gminy mo2e ustali6, w drodze uchwaly, dla gminy lub
wskazanych jednostek pomocniczych gminy, ograniczenia w godzinach nocnej sprzcdaty napoj6w
alkoholowych do spoZycia poza miejscern sqedady.Ograniczenia moge dotyczyt spnedaZy prowadzonej
migdzy godzinq2?m a6N.
Rada gminy przed podjgciem uchwaly zasigga opinii jednostki pomocniczej gminy.
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