UCHWAŁA LVIII/280/2018
RADY GMINY NIEBORÓW
z dnia 30 sierpnia 2018 r.
w sprawie zmiany uchwały nr LVII/268/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad
usytuowania na terenie Gminy Nieborów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 26 października
1982 r. o wychowaniu w trzeźwości przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487, z 2017 r.
poz. 2245, poz. 2439, z 2018 r. poz. 310, poz. 650) Rada Gminy Nieborów uchwala, co następuje:
§ 1. Zmienia się uchwałę Rady Gminy Nieborów Nr LVII/268/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie
ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Nieborów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
(Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2018 r. poz. 3863) w § 1 ust. 3, który otrzymuje brzmienie:
„3. Punkty sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży
mogą być usytuowane w odległości nie mniejszej niż 50 metrów od:
1) szkół i placówek oświatowo-wychowawczych;
2) obiektów kultu religijnego takich jak kościoły, kaplice i cmentarze.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nieborów.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Tadeusz Kozioł
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Uzasadnienie
do projektu uchwały Rady Gminy Nieborów w sprawie zmiany uchwały nr LVII/268/2018
z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Nieborów miejsc
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
Wojewoda Łódzki pismem
nr PNIK-1.4131.615.2018 z dnia 25 lipca 2018 r. zawiadomił
o wszczęciu postanowienia w ramach nadzoru w celu kontroli legalności uchwały Nr LVII/268/2018,
zdaniem nadzoru przyjęta odległość 20 m od miejsc chronionych, tj. szkoły, placówki oświatowo –
wychowawcze i obiekty kultu religijnego narusza postanowienia uchwały z art. 1 i art. 2 ustawy z dnia
26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r.
poz. 487 ze zm.).
Podzielając pogląd nadzoru zasadnym jest ustalenie odległości 50 m,
w poprzedniej uchwale Nr XXVIII/120/93 z dnia 20 lipca 1993 r.

która obowiązywała

W związku z powyższym należało podjąć niniejszą uchwałę.
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