
Proiekt

z dnia 27 kwietnia 20 l8 r.

Zatwierdzony pr zez ............

UCHWALA NR XXUI/.,,12018
RADY GMINY BRANSK

z dnia .................... 201 8 r.

w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwolefi na sprzedaZ napoj6w alkoholorvych oraz zasad
usytuowania miejsc sprzedary i podawania napoj6w alkoholorvych na terenie Gminy Brafisk

Na podstawie art. l8 ust.2 pkt l5 ustawy zdnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym (tj. Dz. U.22017 r.
poz. 1875 i2232 oraz 22018 r. poz. 130) i art. 12 ust. I i 3 ustawy zdnia 26paidziernika 1982r. o wychowaniu
wtrzeZwoSci iprzeciwdzialaniu alkoholizmowi (tj. Dz.U. z2016r. poz.487 z20l5r. po2.1893, 22017 r.
po2.2245 i 2439 oraz 22018 t. poz.3l0) Rada Gminy Brarisk uchwala, co nastgpuje:

$ l. L Ustala sig na terenie Gminy Brarisk nastgpuj4ce liczby zezwoleri na sprzedaZ napoj6w alkoholowych
przeznaczonych do spo{cia poza miejscem sprzedaZy:

l) zawieraj4cych do 4,5o/ozawartoSci alkoholu orazna piwo w ilodci l0 zezwolefi;

2)zawieraj1cych powyZej 4,5oh do lSVozawartoSci alkoholu (z wyj4tkiem piwa) w iloSci l0 zerwoleh;

3) zawieraj4cych powyzej lSYozawarto5cialkoholu w iloSci l0 zezwoleri.

2. Ustala siE na terenie Gminy Brarisk nastgpujqce liczby zezwoleri na sprzeda| napoj6w alkoholowych
przeznaczonych do spoZycia w miejscu sprzedary:

l) zawieraj4cych do 4,5%o zawartoSci alkoholu oraz na piwo w iloSci 4 zerwolen;

2') zawierajEcych powy2ej 4,5o/o do 18o/o zawartoSci alkoholu (z wyjqtkiem piwa) w ilo5ci 4 zezwolre,rt;

3) zawierajqcych powy2ej l9oh zawarlo$ci alkoholu w ilo5ci 4 zezwolefi.

$ 2. Ustala sig na terenie Gminy Brarisk zasady usytuowania miejsc sprzedairy i podawania napoj6w
alkoholowych:

l) miejsce sprzedaLry i podawania napoj6w alkoholowych winno by(, zlokalizowane w odlegloSci nie mniejszej
niz 100 mb od nastgpujqcych obiekt6w chronionych:

a) przedszkoli, szk6l i innych plac6wek oSwiatowo - wychowawczych,

b) obiekt6w kultu religijnego. cnrentarzy,

2) nie mniejszej ni? 40 mb od plac6wek kulturalnych.

3) Pomiaru odlegloSci, o kt6rej mowa w $ 2 ust. I pkt. l- 2 dokonuje sig najkr6tszq drogE dojScia wzdlu? ci4g6w
komunikacyjnych od drzwi wejSciowych obiekt6w chronionych do drzwi wejdciowych miejsc sprzedazy lub
podawania napoj6w alkoholowych, W przypadku, gdy obiekty chronione s4 ogrodzone, pomiaru odlegloSci
dokonuje sig najkr6tszE drog4 dojScia wzdluZ ci4g6w komunikacyjnych od bramy wejSciowej na teren posesji

rych obiekt6w do drzwi wejSciowych miejsi sprzedaly lub podawania napoj6w alkoholowych.

4)Zasady, o kt6rych mowa powy2ej, obejmujq wszystkie punkty sprzeda?y i podawania napoj6w alkoholowych,
w kt6rych dokonuje siE sprzedaZy napoj6w alkoholowych zawierajqcych do 4,5% alkoholi oraz piwa, powyZej

4,5oh do l8 % alkoholu oraz powyzej l8% alkoholu.

$ 3. Wykonanie uchwaly powierza siE W6jtowi Gminy Brarisk.

$ 4. Trac4 moc:

l) Uchwala Nr XXVII/I73/01 Rady Gminy Brafisk z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie ustalenia liczby punkt6w
sprzedaly napoj6w alkoholowych zawieraj4cych powyZej 4,5% alkoholu (z wyj4tkiem piwa), przeznaczonych

do spoZycia poza miejscem sprzedazy jak i w miejscu sprzedazy.
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2) Uchwala Nr IIl19/02 Rady Gminy Brafisk zdnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na

terenie gminy Brafisk miejsc sprzeda?y ipodawania napoj6w alkoholowych (tj. Dz.Urz.Woj.Podl. z2017r.
po2.4343).

$ 5. Uchwala wchodzi w fcie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzgdowym Wojew6dztwa
Podlaskiego.

Przewodnicz4cy Rady Gminy

Feliks Aleksander W16blewski
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UZASADNIENIE

do projektu uchwaty w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezttolefi na sprzedaZ
napoj6w alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaiy napoj6w

alkoholowych na terenie Gminy Brarisk

W zwiqzku ze zmianq art. 12 ustawy z dnia 26 paldziernika 1982 r. o wychowaniu

w trzeZwoSci i przeciwdziataniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z p62n. zm.) Rada

Gminy okre6la w drodze uchwaly maksymaln4 liczbg zezwolen na sprzeda-Z napoj6w

alkoholowych, a nie jak dotychczas limitu punkt6w sprzeda2y. Limit zezwolefi obejmuje

takle zezwolenia na sprzeduZ napoj6w alkoholowych do 4,5o/o alkoholu oraz piwa, kt6re do

tej pory nie wchodzity w jego zakres. JednoczeSnie rada okreSla zasady usytuowania miejsc

sprzeda?y i podawania napoj6w alkoholowych.

Przedlozony projekt uchwaty dostosowuje przepisy do obowi4zuj4cej nowelizacji ustawy

o wychowaniu w trze2woSci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi.

Poniewaz rada gminy, po zasiggnigciu opinii jednostek pomocniczych gminy ustala

maksymaln4 liczbg zezwolen na sprzedaZ napoj6w alkoholowych na terenie gminy oraz

zasady usytuowania na terenie gminy miejsc sprzeduly i podawania napoj6w alkoholowych,

proponuje sig przyjgcie uchwaty w nowym brzmieniu.
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