UCHWAŁA NR XXXVII/231/2018
RADY GMINY CERANÓW
z dnia 18 października 2018 r.
w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Ceranów miejsc sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 art.40 ust.1, art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym ( t. j. Dz.U z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 26 października
1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( t. j. Dz.U. z 2016 r.
poz. 487 z późn. zm), Rada Gminy Ceranów po uzyskaniu opinii jednostki pomocniczej gminy uchwala, co
następuje:
§ 1. Ustala się na terenie Gminy Ceranów usytuowanie miejsc sprzedaży i podawania
alkoholowych.

napojów

§ 2. 1. Miejsca sprzedaży i podawania napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu
i poza miejscem sprzedaży nie mogą być usytuowane w odległości mniejszej niż 50m od obiektów
chronionych.
2. Za obiekty chronione uznaje się przedszkola, szkoły, kościoły i zakłady opieki zdrowotnej.
3. Odległość, o której mowa w ust. 1 mierzy się w linii prostej od głównych drzwi wejściowych obiektów
chronionych do głównych drzwi wejściowych punktu sprzedaży.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ceranów.
§ 4. Traci moc uchwała Nr IV/19/2011 Rady Gminy Ceranów z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie
zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Ceranów.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.
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UZASADNIENIE

W dniu 9 marca 2018 roku weszła w życie ustawa z dnia 10 stycznia 2018 roku o zmianie ustawy o
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018r. poz. 310) na mocy
której rada gminy ma obowiązek ustalić w drodze uchwały zasady usytuowania na terenie gminy
miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Dotychczasowe uchwały zachowują moc do
dnia wejścia w życie nowych uchwał.
W związku z powyższym przygotowano projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad
usytuowania na terenie gminy Ceranów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
Obiekty wskazane w projekcie uchwały są miejscami przebywania osób nieletnich, kultu
religijnego jak również chorych i w związku z tym w ich najbliższej okolicy nie powinny
znajdować się punkty sprzedaży napojów alkoholowych. Zgodnie z art. 2 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia
26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi
najbliższa okolica punktu sprzedaży napojów alkoholowych mierzy się w linii prostej od głównych
drzwi wejściowych obiektów chronionych do głównych drzwi wejściowych punktu sprzedaży.
Niniejsza uchwała zgodnie z art.12 ust 5 z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, został pozytywnie zaopiniowany przez Gminą
Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jak również przez jednostki pomocnicze
gminy.
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