Zarządzenie Nr 86.2018
Burmistrza Halinowa
z dnia 30 lipca 2018 roku
w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3. ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie projektu Uchwały Rady Miejskiej w Halinowie w sprawie ustalenia maksymalnej

liczny zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży
i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Halinów.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 r. poz.
994 z późn. zm.), art. 5 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz.U. z 2018r. poz. 450 z późn. zm.), oraz uchwały Rady Miejskiej w Halinowie nr
XXI.182.2012 z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności
statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2012 r. poz. 4217).

zarządzam, co następuje:
§1
Przeprowadzić konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Halinowie w sprawie ustalenia
maksymalnej liczny zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania
miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Halinów.
§2
1. Konsultacje, o których mowa w § 1 zostaną przeprowadzone w formie przesłania projektu
uchwały do zaopiniowania organizacjom i innym podmiotom poczta elektroniczną.
2. Uwagi i propozycje dotyczące projektu uchwały, o której mowa w § 1 należy przesyłać na
formularzu, na adres: halinow@halinow.pl do dnia 10.08. 2018 r. do godz. 1500.
3. Opinie zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej
Gminy Halinów.
§3
Projekt uchwały, o którym mowa w § 1, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
§4
Wzór formularza, o którym mowa w §2, stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
§5
Do przeprowadzenia konsultacji upoważniam Pana Mariusza Słumińskiego głównego
specjalistę ds. działalności gospodarczej.
§6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Burmistrz /-/ Adam Ciszkowski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Nr 86.2018 Burmistrza Halinowa
z dnia 30 lipca 2018 roku

Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W HALINOWIE
z dnia ……………. 2018 r.
w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz
zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy
Halinów.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn.zm.) i art. 12 ust. 1 i 3 ustawy z dnia
26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U.
z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.), po uzyskaniu opinii jednostek pomocniczych Gminy Halinów
uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się na terenie Gminy Halinów maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych:
1. zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa przeznaczonych do spożycia:
a) poza miejscem sprzedaży: 35
b) w miejscu sprzedaży: 12
2. zawierających powyżej 4,5 % alkoholu ( z wyjątkiem piwa) do 18 % alkoholu przeznaczonych do
spożycia:
a) poza miejscem sprzedaży: 35
b) w miejscu sprzedaży: 12
3. zawierających powyżej 18 % alkoholu przeznaczonych do spożycia:
a) poza miejscem sprzedaży: 35
b) w miejscu sprzedaży: 12
§ 2.
1. Ustala się , że punkt sprzedaży napojów alkoholowych do 4,5 % oraz piwa , powyżej 4,5 % do 18%
i powyżej 18% zawartości alkoholu przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży jak i poza
miejscem sprzedaży nie może być usytuowany w odległości mniejszej niż 30 metrów od obiektów
chronionych takich jak: szkoły, przedszkola, żłobki i obiekty sakralne (kościoły, kaplice,
cmentarze)
2. Ustala się, że odległości mierzone są od wejścia obiektu chronionego do wejścia do punktu
sprzedaży (podawania) napojów alkoholowych najkrótsza droga dojścia.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Halinowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Burmistrz
/-/ Adam Ciszkowski

UZASADNIENIE
Na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
(Dz. U. z 2016 r. poz. 487, z późn. zm.) rada gminy upoważniona jest do określenia zasad
usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Nowelizacja ustawy,
obowiązująca od 9 marca 2018 r., nakłada ponadto na gminę obowiązek ustalenia maksymalnej liczby
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, a nie jak dotychczas limitu punktów sprzedaży. Limit
zezwoleń obejmuje także zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% alkoholu oraz piwa,
które do tej pory nie wchodziły w jego zakres. Przedłożony projekt uchwały dostosowuje przepisy do
obowiązującej nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
(Dz.U. z 2018 r. poz. 310).

Burmistrz
/-/ Adam Ciszkowski

Załącznik nr 2 do Zarządzenia
Nr 86..2018 Burmistrza Halinowa
z dnia 30 lipca 2018 roku

Opinie w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz
zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy
Halinów.

Nazwa podmiotu

Propozycja zmiany (wskazać §, pkt, str.
fragment tekstu)

Propozycje zmiany (wpisać tekst
propozycji)

Uzasadnienie zmiany

Data

Burmistrz
/-/ Adam Ciszkowski

