Zarzijdzenie Nr 23/2018
Wojta Gminy Ostrowek
/ dnia 24 maja 2018 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwaty w sprawie ustalenia
maksymalnej liczby zezwoleh na sprzedaz napojow alkoholowych
oraz zasad usytuowania miejsc sprzedazy i podawania napojow
alkoholowych na terenie gminy Ostrowek
Na podstawie art. 12 ust. 1,3 i 5 ustawy z dnia 26 pazdziernika 1982 r. o
wychowaniu w trzezwosci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016r. poz.
487, z 2017 r. poz. 2245 i 2349, z 2018 r. poz. 130 ) oraz Uchwaty Nr XVIII/125/2016
Rady Gminy Ostrowek z dnia 28 pazdziernika 2016 r. w sprawie okreslenia zasad i
trybu przeprowadzania konsultacji spotecznych z mieszkancami Gminy Ostrowek
zarzadzam, co nastepuje:
§1. Przcdmiotem konsultacji jest projekt uchwaly w sprawie ustalenia
maksymalnej liczby zezwoleri na sprzedaz napojow alkoholowych oraz zasad
usytuowania miejsc sprzedazy i podawania napojow alkoholowych na terenie gminy
Ostrowek.
§2. W konsultacjach bior<j udzial mieszkancy poszczcgolnych solectw gminy
Ostrowek.
§3. Konsultacje zostana^ przeprowadzone od dnia 25 maja do 8 czerwca 2018r.
§4, Cclem konsultacji jest poznanie stanowiska mieszkancow, o ktorych mowa
w § 2, w sprawie projektu uchwaly w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwolen
na sprzedaz napojow alkoholowych, a w szczegolnosci poznania ich uwag, opinii i
wnioskow odnosnie maksymalnej liczby zezwolen dla poszczegolnych rodzajow
napojow alkoholowych oraz wprowadzenia ograniczen usytuowania miejsc sprzedazy
napojow alkoholowych od szkol, przedszkoli i kosciolow, wynikajacych z ustawy z
dnia 26 pazdziernika 1982 r. o wychowaniu w trzezwosci i przeciwdzialaniu
alkoholizmowi (Dz.U. z 2016 r. poz. 487, pozn.zm.)
§5.1. Konsultacje polegajq na wypelnieniu formularza, stanowi^cego zalqcznik
nr 1 do zarz^dzenia, po uprzednim zapoznaniu si? z projektem uchwaly, o ktorej
mowa w § 1 oraz wyrazeniu swojej opinii na jej temat.
2. Projekt uchwaly o ktorej mowa w ust. 1 oraz formularz konsultacji zostanie
zamieszczony w dniu 25 maja 2018 r. na stronie BIP Urzedu Gminy Ostrowek oraz
bedzie dostepny od ww. terminu w Urzedzie Gminy w Ostrowku.
3. WypeJnione formularze dotycz^ce konsultacji mozna skiadac w terminie
do 8 czerwca 2018 r. do godz. 15.15 w Urzedzie Gminy w Ostrowku lub przcstac
skan dokumentu mailem na adres ug ostrowek(a)Jnteria.pl
§6. Informacja o wynikach konsultacji zostanie przedstawiona na stronie
internetovvej gminy Ostrowek oraz w BIP w zakladce ,,konsultacje spoteczne".
§7. Odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji oraz opracowanie
ogloszenie wynikow jest Urszula Turek - inspektor ds. gospodarki gruntami i
przedsiebiorczosci.

§8. Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

mgr in±

Zal^cznik nr 1
do Zarzadzenia Nr 23/2018
Wojta Gminy Ostrowek
z dnia24 maja2018 r.
Formularz zgtaszania uwag i wnioskow do projektu uchwaly w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwolcn na sprzedaz napojow
alkoholowych orazzasad usytuowania miejsc sprzedazy i podawania napojow alkoholowych na terenie gminy Ostrowek
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Stan zapisu w projekcie uchwaly
wraz nr paragrafu i punktu

Podmiot zglaszajqcy propozycje

Sugerowana zmiana (konkretny sugerowany
zapis paragrafu i punktu)

Adres

Nr telefonu

Adres poczty
elektronicznej

Uzasadnienie

i nazwisko osoby
kontaktowej

Data
wypelnienia

WO

Turek

zdnia 25maja2018 r.
Zatwierdzony przez

UCHWALA NR
RADY GMINY OSTROWEK
z dnia 26 czerwca 2018 r.
w sprawie ustalenia maksymalncj liczby zezwoleri na sprzedaz napojow alkoholowych oraz zasad
usytuowania niiejsc sprzedazy i podawania napojow alkoholowych na terenie gminy Ostrowek
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie
gminnym /Dz.U. z2017 r. poz. 1875, poz. 2232, z 2018 r. poz. 1307 oraz art. 12 ust. 1 i 3 ustawy zdnia
26 pazdziernika 1982 r. o wychowaniu w trzezwosci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi /Dz.U. z 2 0 1 6 r .
poz. 487, z 2017 r. poz. 2245, poz. 2439, z 2018 r. poz. 310, poz. 650/ po zasiegnieciu opinii jednostek
pomocniczych na terenie gminy Ostrowek, uchwala, co nastepuje:
§ 1. l.Ustala sie na terenie gminy Ostrowek maksymalna liczbe zezwoleri dla poszczegolnych
rodzajow napokow alkoholowych:
1) do 4,5% zawartosci alkoholu oraz na piwo w ilosci 45 zezwolen;
2) powyzej 4,5% do 18% zawartosci alkoholu (z wyjatkiem piwa) w ilosci 45 zezwoleri;
3) powyzej 18% zawartosci alkoholu w ilosci 45 zezwoleri.
2. Ustala si? na terenie gminy Ostrowek maksymalna liczb? zezwoleri na sprzedaz napojow
alkoholowych przeznaczonych do spozycia w miejscu sprzedazy:
1) do 4,5% zawartosci alkoholu oraz na piwo w ilosci 10 zezwoleri;
2) powyzej 4,5% do 18% zawartosci alkoholu (z wyjatkiem piwa) w ilosci 10 zezwoleri;
3) powyzej 18% alkoholu w ilosci 10 zezwoleri.
3. Ustala si? na terenie gminy Ostrowek maksymalna liczb? zezwolen na sprzedaz napojow
alkoholowych przeznaczonych do spozycia poza miejscem sprzedazy:
1) do 4,5% zawartosci alkoholu oraz na piwo w ilosci 35 zezwoleri;
2) powyzej 4,5% do 18% zawartosci alkoholu (z wyjatkiem piwa) w ilosci 35 zezwoleri;
3) powyzej 18% alkoholu w ilosci 35 zezwoleri.
§2. l.Ustala si?, ze miejsca sprzedazy i podawania napojow alkoholowych na terenie gminy
Ostrowek nie moga bye usytuowane w odleglosci mniejszej niz 40 mctrow od:
1) szkol;
2) przedszkoli;
3) kosciolow.
2. Pomiaru odlegiosci dokonuje si? najkrotsza droga wzdluz ci^gow komunikacyjnych dla ruchu
pieszych od gtownych drzwi wejsciowych do obiektow, o ktorych mowa w ust. 1 do glownych drzwi
wejsciowych miejsc sprzedazy napojow alkoholowych, przeznaczonych do spozycia w miejscu lub poza
miejscem sprzedazy.
§ 3. Wykonanie uchwaly powierza si? Wojtowi Gminy Ostrowek.§ . Traca moc:
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1) Uchwata Nr XXV/136/93 Rady Gminy w Ostrowku z dnia 6 sierpnia 1993 r. w sprawie okreslenia
punktow sprzedazy napojow alkoholowych zawierajacych powyzej 4,5% alkoholu / z wyjqtkiem
piwa/ przeznaczonych do spozycia poza miejscem sprzedazy na terenie gminy Ostrowek;
2) Uchwala Nr XXV/148/97 Rady Gminy w Ostrowku z dnia 30 grudnia 1997 r. w sprawie
wprowadzenia zakazu spozywania napojow alkoholowych w niektorych miejscach gminy Ostrowek;
3) Uchwala Nr XXV/173/01 Rady Gminy w Ostrowku z dnia 28 sierpnia 2001 r. w sprawie ustalenia
liczby punktow sprzedazy napojow zawierajacych powyzej 4,5% alkoholu /z wyjatkiem piwa/,
przeznaczonych do spozycia w miejscu sprzedazy;
4) Uchwala Nr XXX1I/216/02 Rady Gminy w Ostrowku z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie okreslenia
zasad usytuowania na terenie gminy Ostrowek miejsc sprzedazy napojow alkoholowych i warunkow
sprzedazy tych napojow
§ 4. Uchwala wchodzi w zycie po uptywie 14dni od dzia ogloszenia w Dzienniku Urzedowym
Wojewodztwa Lodzkiego.
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