
Projekt

Uchwala Nr........./

Rady Gminy w Lubominie

dnia

w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwolefi na sprzeda2 napojriw alkoholorvych
oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaiy i podawania napoj6w alkoholowych na terenie
Gminy Lubomino

Napodstawie art. 18 ust.2 pkt 15, *t..!o ust. 1 ustawy zdnia8 marca 1990 r. o samorz4dziegminnym (tj.Dz.rJ.22018r. poz.994) oraz 12 ust. I i 3 ustawy z dnia26 pu1dziemika l9g2r' o wychowaniu w trzebuosci i przeciwdzialanfu alkoholizmowi ( Dz.U. ) zorc r. poz. 4g7ze zm.), Rada Gminy w Lubominie uchwala, co nastgpuje :

$1.
Na terenie Gminy Lubomino ustala sig maksyinaln4 liczbg zezwolenwynosz*c462
zezwolenia nasprzedrtnapoj6w alkoholowychprzeznaczonych do spozyci a'pozamiejscemspzedaiy w tym:
l) do 4,5%o zawartosci alkoholu or'napiwo - 30 zezwolenia
2) powyzej 4,5Yo do l8%o zawartoSci alk-oholu (z wyj4tkiem piwa) - 22 zezwolenia
3) powyZej l8%o zawartoSci alkoholu - l0 zezwolei- 

'

$2.
Na terenie Gminy Lubomino ustala sig maks/maln4liczbg zezwolenwynoszqcg 2l zenxolefir
na sprzedtl napoj6lv alkoholowychprzeznaczonych do spozycia w mielscu sfrzedary w tym:l) do 4,5Yo zawartoSci alkoholu or*napiwo _ 7'zezwolifr
2) powyzej 4,5%o do l8%o zawartosci alkiholu (z wyi4tkiem piwa) - 7 zezwolen
3) powy2ej l8%o zawartoSci alkoholu - 7 zezwoleri

$3.1' Miejsca sprzeduly i podawania napoj6w alkoholowych na terenie Gminy Lubomino
nie mog4 by6 usytuowane w odleglosci mniejszej ni2 50metr6w od szk6l

2' odlegloS6 okreSlon4 w ust. I mierzy sig ci4giem komunikacyjnym od wejScia/ wyjscia
gl6wnego z obiekt6w opisanych w ust. 1, do wejscia/wyjscia gl6wnego do punktu sprzeduzy
lub sprzedrzy i podawania napoj6w alkoholowych. przez,,ci4g komunikacyjny,, nalezy
rozumied najkr6tsz4 d.ogg dojScia ci4giem dr6g public znych, od wejScia lub wyjScia z punktu
sprzedtly alkoholu lub podawania napoj6w alkoholowych do wejScia lub wyjscia z obiekt6w,
o kt6rych mowa w ust. l.

3' Lokale gastronomiczne posiadaj4ce zezwolenie na sprzed,rt napoj6w alkoholowych,
przeznaczonych do spozycia w miejscu sprzeduly, mog4 prowadzii podawanie tych napoj6w
w ogr6dkach gastronomicznychprzylegaj4cych bezposrednio do lokalu gastronomicznego.



Trac4 moc uchwaly: s 4'

l) uchwala
miejsc sprze ; EjffffiokreSlenia 

zasad usytuowania

2) uchwala sprawie ustalenia liczby punlt6wsprzedairy napoj6w
przezrnczonych do ej 4'5Yo alkoholu z wyj4tkiem piwa

3) uchwala Nr III/2
sprzeduzynapoj6w alkoholowych powy2ej 4,5il':li:Jffi 

uchwalg w sprawie liczbv punkt6w

4) uchwala Nr vllll4l/2ool z-dnii zb.n.zootr. w sprawie ustalenia liczby punkt6wsprzedazy napoj6w zawrcrai4cych powyzej 4,5yo arkoholu (z wyi?tkiem piwa),przeznaczonych do spoZycia w miejscu sprzeduZy

$s.wykonanie uchwaly powierza sig w6jtowi ciriny Lubomino

$6.uchwala wchodzi w 2ycie po uptywie t+"ani od ogloszenia w Dzienniku Urzgdowym
Woj ew6dztwa Warmifsko-Mazurskiego.



Uzasadnienie

W dniu 09 marca 20lg r. weszla
zmianie ustawy o wychowaniu w trzehwofuc

moc do dnia wejSciaw 2ycie nowej uchwaly,
dnia wej5cie w Lrycie ustawy zmieiiaiqcei,ii'.

Przedloaony projekt uchwaly dostosowuje przepisy do obowipuj4cych zapis6wustawy o wychowaniuw trzelwosci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi.


