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zarzqdzenie N, .....4.9!..! 1e..........
Bu rmistrza G miny i Miasta Czerwionka-Leszczyny

z dnia 20.06.2018 r.

w sprawie konsultacji projektu uchwaly dotyczqcej ustalenia zasad
usytuowania na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny miejsc
sprzedaiy i podawania napoj6w alkoholowych

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie
gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 994 z p62n.zm.) w zwiqzku z S 3 i 4 Uchwaly
Nr lX/138/15 zdnia26 czeruca 2015 r. Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
w sprawie okreSlenia szczeg6lowego sposobu konsultowania z organizacjami
pozazadowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 22018 r., poz.
450 z po2n. zm.) projekt6w aktow prawa miejscowego w dziedzinach dotyczqcych
dzialalno5ci statutowej tych organizacji (Dz. U. Woj. Slqskiego 22015 r., poz. 3888)

5.

zarzqdzam, co nastqpuje :

sl
Przeprowadzid konsultacjg, kt6re1 pzedmiotem jest projekt uchwaly
dotycz4cy ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy i Miasta
Cze rwio n ka-Le szczy ny m iejsc sprzed azy i podawan ia na poj6w a I ko holowych.
Ustalii termin pzeprowadzenia konsultacji od 21 .06.2018 r. do 27.06.2018 r.

Podmiotami uprawnionymi do udzialu w konsultacjach sq organizacje
pozazadowe 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. z 2018 r., poz. 450 z po2n. zm.)
Wszelkie uwagi i opinie do projektu uchwaly mo2na zglaszae:

1) w formie pisemnej na adres: OSrodek Pomocy Spolecznej
w Czerwionce-Leszczynach, ul. 3 Maja 368, 44-230 Czerwionka-
Leszczyny (decyduje data wplywu do O6rodka Pomocy Spolecznej),

2) pocdq elektroniczna na adres e-mail ops@czerwionka-
leszczyny. com.pl,

3) za po5rednictwem faksu pod numerem 32 4312039.
W pzypadku zgloszenia wniosku przez minimum trzy organizacje
pozarz4dowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o dzialalno6ci pozytku publicznego io wolontariacie,
konsultacje moga miec formq bezposredniego, otwartego spotkania
dotyczqcego przed miotowej tematyki.
Udzielanie wyjaSniefi oraz przyjmowanie wnioskow i opinii dotyczacych
projektu uchwaly nalezy do kompetencji Dyrektora O6rodka Pomocy
Spoiecznej w Czerwionce-Leszczynach.
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1. Projekt uchwaly, o kt6rej mowa w S 1 ust. 1 stanowi zalqcznik do niniejszego
Zarzqdzenia.
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2. Niepzedstawienie przez organizacje opinii w terminie okreSlonym w $ 1 ust.
2 oznacza akceptacjq pzedstawionego projektu uchwa+y, o ktorej mowa
w$1ust1.

s3

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji zostanie przedstawione
Radzie Miejskiej.
Do sprawozdania, o kt6rym mowa w ust. 1 Burmistrz za+qczy wlasne
stanowisko odno6nie uzyskanych opinii iopublikuje je na stronie internetowej
Urzqdu Gminy i Miasta w Czerwionce-Leszczynach.

s4

Wykonanie Zazqdzenia powierzam Dyrektorowi OSrodka Pomocy Spolecznej
w Czerwionce-Leszczynach.

ss

Zazqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.
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Zalecznik
do Zazqdzenia Nr 261/18
z dnia 20.05.2018 r.

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

z dnia ............. 2018 roku

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, ar1.41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorzqdzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z p62n. zm.)
w zwiqzku z afi. 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 p62n.
zm.)

Rada Miejska w Czenrionce-Leszczynach
uchwala, co nastepuje:

s1

Ustala siq zasady usytuowania na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
miejsc sprzeda2y i podawania napoj6w alkoholowych:

1) miejsca sprzedazy i podawania napoj6w alkoholowych przeznaczonych do
spo2ycia w miejscu sprzeda2y mogq byi usytuowane wylqcznie w:
a) lokalach i punktach gastronomicznych,
b),,ogr6dkach sezonowych",
c) miejscach organizowanych festyn6wiimprez za zgodq organizatora

festynu/imprezy,
2) przez ,,ogr6dek sezonowy" nale2y rozumiei ograniczonq przestrzefi na

wolnym powietrzu slu2qcq spzeda2y, podawaniu i spo2ywaniu napoj6w
alkoholowych w spos6b samodzielny, zgodnie z powszechnie obowiqzujqcymi
przepisami, w powiqzaniu bqd2 bez powiqzania z innym lokalem,

3) lokalizacja ,,ogr6dka sezonowego" nie mo2e stanowie przeszkody dla ruchu
pieszych, zagrczenia dla bezpieczefistwa ruchu drogowego oraz porzqdku
i bezpieczehstwa publicznego.

s2

Wykonanie uchwaly powierza sig Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny.

s3

Uchwala podlega ogloszeniu w Dzienniku Urzqdowym Wojew6dztwa Slqskiego
i wchodzi w 2ycie z dniem 9 wrzeSnia 2018 r.
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