
BURM ISTRZ
GMINY I VIiASTA

Czerw ron ka- L.cszczyny

Zarzqdzenie Nr 465/18
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

z dnia 02.10.2018 r.

w sprawie konsultacji projektu uchwaNy dotyczqcej ustatenia zasad
usytuowania na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny miejsc
sprzeda2y i podawania napojow alkoholowych

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia B marca 1990 r. o samorzqdzie
gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 994 z po2n.zm.) w zwiqzku z S 3 i 4 Uchwaty
Nr lX/l38/15 z dnia 26 czerwca2015 r. Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
w sprawie okre6lenia szczegotowego sposobu konsultowania z organizacjami
pozarzqdowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o dzialalnosci pozytku publicznego io wolontariacie (t.j. Dz.U. z2O1B r., poz.
450 z po2n. zm.) projektow aktow prawa miejscowego w dziedzinach dotyczqcych
dzialalnoSci statutowej tych organizacji (Dz. U Woj. Slqskiego z2O1S r., poz.3BBB)

zarzqdzam, co nastgpuje :

s1

Przeprowadzic konsultacjq, ktorej przedmiotem jest projekt uchwaly
dotyczqcy ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy i Miasta
Czerwio nk a-Leszczyny m iejsc sprzed azy i pod awan ia n apojow a lko h olowych.
Ustalic termin przeprowadzenia konsultacji od 03. 10.2018 r. do 09.10.2018 r.

Podmiotami uprawnionymi do udzialu w konsultacjach sq organizacje
pozarzqdowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003r. o dzialalnoSci pozytku publicznego i o wolontariacie
(t.j. Dz.U.22018 r., poz. 450 z po2n. zm.)
Wszelkie uwagi i opinie do projektu uchwaly mozna zglaszac'.

1) w formie pisemnej na adres: Osrodek Pomocy Spolecznej
w Czerwionce-Leszczynach, ul. 3 Maja 368, 44-230 Czerwionka-
Leszczyny (decyduje data wplywu do Osrodka Pomocy Spolecznej),

2) pocztq elektronicznq na adres e-mail opg@czerwionka-
leszczyny.com.pl,

3) za poSrednictwem faksu pod numerem 32 4312039.
w przypadku zgloszenia wniosku pzez mlnimum rrzy organizacje
pozarzqdowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoSci pozytku publicznego i o wolontariacie,
konsultacje mogE miec formq bezpoSredniego, otwartego spotkania
dotyczqcego przedmiotowej tematyki.
Udzielanie wyjasnien otaz przyjmowanie wnioskow i opinii dotyczqcych
projektu uchwaiy nalezy do kompetencji Dyrektora osrodka pomocy
Spoleczn ej w Czerwionce-Les zczynach.

s2

1. Projekt uchwaly, o ktorej mowa w S 1 ust. 1 stanowi zalqcznik do niniejszego
Zarzqdzenia.

1.

2.
3.

4.

5

6.



Nieprzedstawie nie przez organizacje opinil w terminie okre6lonym w g 1 ust.
2 oznacza akceptacjq przedstawionego projektu uchwaiy, o kt6rej mowa
w$1ustl.

s3

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji zostanie przedstawione
Radzie Miejskiej.
Do sprawozdania, o kt6rym mowa w ust. 1 Burmistrz zalqczy wlasne
stanowisko odnoSnie uzyskanych opinii i opublikuje je na stronie internetowe.i
Urzgdu Gminy i Miasta w Czerwionce-Leszczynach.

s4

Wykonanie Zarzqdzenia powierzam Dyrektorowi OSrodka Pomocy Spolecznej
w Czen,trionce-Leszczynach.

s5

Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.
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Zalqcznik
do Zarzqdzenia Nr 465/18
z dnia 02.10.2018 r.

Uchwala Nr .... ...1........./18
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia ......2018 roku

w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny miejsc sprzeda2y i podawania napoj6w alkoholowych

Na podstawie art. 1B ust.2 pkt 15, art.40 ust. 1,art..41 ust. 1 ustawy zdnia B marca
1990 roku o samorzqdzie gminnym (t.j. Dz. u. z 2018 r. poz. gg4 z po2n. zm.)
w zwiqzku z art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 26 pa2dziernika 1982 roku o wychowaniu
w trze2woSci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z po2n.
zm.)

Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach
uchwala, co nastgpuje:

sl
1. Ustala siq zasady usytuowania na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
miejsc sprzedazy i podawania napojow alkoholowych, stanowiqc, ze punkt sprzedazy
napoj6w alkoholowych moze byc usytuowany w odlegloSci nie mniejszej niZ
10 metrow od:

1) szkot, przedszkoli i innych placowek oSwiatowo-wychowawczych;
2) kosciol6w i kaplic;
3) cmentarzy.

2. spelnienie przez dany punkt warunku usytuowania okreslonego w:
1) ust. 1 pkt 1 i 2 ustala siq poprzez pomiar odlegtosci mierzonej najkrotszq

drogq dojScia wzdluZ ciqgow komunikacyjnych pomiqdzy drzwiami gtownymi
tego punktu, a drzwiami glownymi do budynku, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 1

i2,
2) ust. 1 pkt 3 ustala sig poprzez pomiar odleglosct mierzonej najkrotszq drogq

dojScia wzdlu2 ciqgow komunikacyjnych pomiqdzy drzwiami glownymi tego
punktu, a kazdym wejsciem na cmentarz.

3. Przez najkrotszq drogq dojScia nalely rozumiec najkrotszq odleglosc mierzonq po
terenie dopuszczonym do ruchu pieszego pokonywanq zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 20 czeryvca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

s2

Wykonanie uchwaiy powierza siq Burmistrzowi Gminy i Miasta Czenryionka-
Leszczyny.

s3

Uchwala wchodzi w zycie- po uptywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku
U rzgd owym Wojewodztwa S lqskiego.
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