
UCHWAŁA NR XLVII/373/2018
RADY GMINY CZERNICA

z dnia 8 października 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych na terenie gminy Czernica i  ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Czernica 

miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zmianami) oraz art. 12 ust. 1 i 3 ustawy z dnia
26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2016 r., poz. 487 ze zmianami) Rada Gminy Czernica uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLVI/365/2018 z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby 
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Czernica i  ustalenia zasad usytuowania na 
terenie gminy Czernica miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych uchyla się § 3 i § 4 ust. 2 .

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernica.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Czernica

Leszek Kusiak
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 18 ¹ oraz art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 487 z późn. zm.),
regulacje dotyczące wydawania jednorazowych zezwoleń należą do wyłącznej kompetencji organu
wykonawczego, a nie Rady Gminy.

W podjętej uchwale Nr XLVI/365/2018 Rady Gminy Czernica z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie
ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Czernica
i ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Czernica miejsc sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych w § 3 postanowiono, że : „ Zasady usytuowania punktów dotyczących wydawania
jednorazowych zezwoleń ustala się poprzez pomiar odległości mierzonej najkrótszą drogą dojścia wzdłuż
ciągów komunikacyjnych pomiędzy drzwiami głównymi w przypadku § 2 ust. 1 i 2, a w przypadku §
2 ust. 1 pkt 3 pomiędzy główną bramą wejściową, a głównym wejściem do punktu” zaś w §
4 ust. 2 ustalono, że:

„ W miejscach publicznych wymienionych w ust. 1, napoje alkoholowe będzie można spożywać
wyłącznie w czasie imprez, na które organizator uzyskał jednorazowe zezwolenie na sprzedaż i podawanie
napojów alkoholowych lub na które podmiot wymieniony w art. 18 ¹ ust. 4 ustawy z dnia 26 października
1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi posiada zezwolenie”.
Wojewoda Dolnośląski pismem Nr NK-N.4131.18.8.2018.MF z dnia 10 września 2018 r. wskazał,
że cytowane wyżej zasady należą do kompetencji organu wykonawczego i tym samym Rada Gminy
nie została upoważniona przepisami prawa do ich regulacji.

W związku z powyższym uchyla się § 3 i § 4 ust. 2.

Id: DFC87ACB-792B-4511-BD22-BB624BDD3E10. Podpisany Strona 1




