PADA GMINY
BRODY
Uchwała Nr..V.0.1 11
Rady Gminy w Brodgch,
z dnia..2,;(1.C.evił-401,- 2,,Unasi /.1(0.klik
w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie gminy Brody miejsc
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994) oraz art. 12 ust. 3, 5, 6 i 7 ustawy z dnia 26
października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
(t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 487, wraz z późn. zm.) Rada Gminy w Brodach uchwala
co następuje:
*1.
ce
zasady
usytuowania
na terenie gminy Brody miejsc sprzedaży
Ustala się następują
i podawania napojów alkoholowych:
Punkty sprzedaży i podawania napojów alkoholowych nie mogą być usytuowane
w odległości mniejszej niż 100 metrów od szkół, kościołów, dworców autobusowych
i kolejowych.
Pomiar odległości dokonuje się wzdłuż ciągów komunikacyjnych od drzwi
1 ust. 1, do drzwi wejściowych miejsc
wejściowych miejsc określonych w
sprzedaży lub podawania napojów alkoholowych.
*2.
Wójt Gminy Brody po zasięgnięciu opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych może w uzasadnionych przypadkach zezwolić na dalszą
działalność istniejących punktów sprzedaży napojów alkoholowych z zastosowaniem
odstępstw od zasad, jeżeli prowadzenie tych punktów nie powoduje zakłóceń
w działalnoś ci instytucji i organizacji wymienionych w 1.
Traci moc Uchwała Nr XVI/87/20 li Rady Gminy w Brodach z dnia 30 grudnia 2011
roku w sprawie okreś lenia zasad usytuowania na terenie gminy Brody miejsc
sprzedaży napojów alkoholowych.
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brody.
§5
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Świętokrzyskiego.
§6.
ywie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
życie
po
upł
wchodzi
w
Uchwała
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
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Uzasadnienie
W dniu 9 marca 2018 roku weszła w życie ustawa nowelizująca ustawę
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Nakłada ona
na rady gmin obowiązek ponownego podjęcia uchwał dotyczących zasad
usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
Niedostosowanie się do tego wymogu ustawowego spowoduję, że po
upływie 6 miesięcy od wejścia w życie znowelizowanej ustawy
wychowaniu w trzeźwoś ci i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, czyli od dnia
9 wrześ nia 2018 roku obowiązująca obecnie Uchwała Nr XVI/87/2011 Rady
Gminy w Brodach z dnia 30 grudnia 2011 roku przestanie obowiązywać z mocy
prawa.
Zgodnie z wymogami nowej ustawy projekt uchwały został przesłany do
wszystkich sołectw na terenie Gminy Brody celem zaopiniowania. Żadne z sołectw
nie zaopiniowało negatywnie tego projektu uchwały.
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