Uchwała Nr XXIX/256/06
Rady Gminy w Gniewoszowie
  dnia   26 kwietnia 2006 r.


w  sprawie  liczby  punktów  i  zasad  usytuowania  punktów  sprzedaży  napojów  alkoholowych  na  terenie  Gminy  Gniewoszów


§ 1

Na podstawie art.18 ust.2, pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001 r. Dz.U. Nr.142 ,poz.1591 z póżn. zm. ) i art.12 ust.1,2,4 art.14 ust.1 pkt. 1, 2, 3, 4, 5, 6 , ust.2 i ust 6 ,  oraz art.18 ustawy z dnia 26 pażdziernika  1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i  przeciwdziałaniu  alkoholizmowi ( tekst. jedn. Dz.U.Nr.147 , poz. 1231 z późn. .zm.) Rada Gminy uchwala się co następuje:


§ 2

Na terenie gminy  Gniewoszów  maksymalna  liczba  punktów  sprzedaży detalicznej  napojów alkoholowych  o  zawartości powyżej 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży wynosi  30.


§ 3

Na  terenie  Gminy  Gniewoszów maksymalna liczba  punktów  sprzedaży  napojów  alkoholowych  zawierających  powyżej 4,5 % alkoholu ( z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży wynosi  15.


	W szkołach , placówkach oświatowo – wychowawczych wprowadza się  zakaz  sprzedaży, podawania  i spożywania napojów alkoholowych. 

      Punkty sprzedaży napojów  alkoholowych  i piwa  przeznaczonych  do  spożycia  poza   
      miejscem  sprzedaży  jak  i  w  miejscu  sprzedaży  nie  mogą być usytuowane w  
      odległości mniejszej niż 100 mb od  szkół , placówek  oświatowo  -  wychowawczych 
      ( przedszkoli) , kościołów , cmentarzy .
	Dopuszcza  się  bliższe  usytuowanie  punktów  sprzedaży  napojów  alkoholowych  i piwa od obiektów  wymienionych  w pk – cie 1 po uzyskaniu  pozytywnej  opinii  właściwego  samorządu  wiejskiego (Rady  Sołeckiej) i odpowiednio  właściwych  kierowników  placówek  oświatowo – wychowawczych  lub  proboszcza  parafii.

Każdorazowe  wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i piwa  jest  poprzedzone  opinią  Komisji  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych , ostateczną  decyzję w przedmiocie wydania zezwolenia podejmuje Wójt  Gminy.
	Pomiaru  odległości  dokonuje  się  wzdłuż osi ciągów  komunikacyjnych ,
      od głównego wejścia do placówki handlowej do głównego  wejścia do obiektów,
      o których mowa w ust.1.W przypadku obiektu ogrodzonego odległość mierzona
      jest do wejścia na teren .




§ 4

1.  Sprzedaż  detaliczną napojów  alkoholowych  zawierających  powyżej  4,5 % alkoholu ( z wyjątkiem  piwa) przeznaczonych  do spożycia poza miejscem  sprzedaży , prowadzi się w punktach sprzedaży , którymi są :
	sklepy branżowe ze sprzedażą napojów  alkoholowych,

pozostałe  placówki samoobsługowe oraz inne placówki handlowe , w których sprzedawca prowadzi bezpośrednią sprzedaż napojów alkoholowych.

2.  Sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży , może być prowadzona  w lokalach gastronomicznych , takich jak :
	restauracje ,

pijalnie piwa ,
bary  i  puby ,
ogródki  piwne.

3.  Sprzedaż  i  podawanie  napojów  alkoholowych  na wolnym  powietrzu w tzw.  „ogródkach  piwnych” może odbywać  się z zachowaniem  następujących zasad:

	sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych  w ogródkach  przed  lokalami  gastronomicznymi  prowadzona jest na podstawie stałego zezwolenia wydanego przedsiębiorcy na  daną placówkę gastronomiczną.


	Sprzedaż  i podawanie  napojów  alkoholowych  zawierających  do 4,5 % alkoholu  oraz  piwa  może   być prowadzona  w  wydzielonym  i  ogrodzonym  miejscu  na wolnym  powietrzu  w  wolnostojących  ogródkach  piwnych  po spełnieniu  wymogów  dot. Punktów  gastronomicznych.


	Ogródek  piwny  stanowi  estetycznie  ogrodzony  teren   ze  stolikami  i  miejscami  do  siedzenia, zabezpieczony  przed  bezpośrednim  wejściem  na drogę  publiczną , po której  odbywa  się  ruch  pieszy i samochodowy ,

Przedsiębiorca prowadzący sprzedaż  napojów  alkoholowych  dysponuje  tytułem  prawnym  do  zajętego  terenu ,
Przedsiębiorca  prowadzący  ogródek  zapewni  klientom  dostęp  do  toalet.

4.  Sprzedaż  i  podawanie  napojów  alkoholowych  na  imprezach  organizowanych  na wolnym  powietrzu  może  odbywać  się  tylko  za  zezwoleniem  jednorazowym  i  tylko  w  miejscu  do  tego  wyznaczonym.

5.  Punkty  sprzedaży , podawania i spożywania napojów  alkoholowych  nie  mogą  być  usytuowane  w  ruchomych  punktach  małej  gastronomii , przyczepach  kempingowych  , miejscach  handlu  obwoźnego, hurtowniach.


§  5

Przedsiębiorca  ubiegający  się  o  zezwolenie  musi  złożyć  wniosek  , do wniosku  należy  dołączyć :
	zaświadczenie  o  wpisie  do  ewidencji  działalności  gospodarczej  lub  odpis  z  rejestru  przedsiębiorców ,

dokument  potwierdzający  tytuł  prawny  wnioskodawcy  do  lokalu  stanowiącego  punkt  sprzedaży  napojów  alkoholowych,
pisemną  zgodę  właściciela , użytkownika ,zarządcy  lub   administratora  budynku , jeżeli  punkt  sprzedaży  będzie zlokalizowany  w  budynku  mieszkalnym  wielorodzinnym.
 decyzję  właściwego  państwowego  inspektora  sanitarnego , potwierdzającej  spełnienie  warunków  sanitarnych  przez  punkt sprzedaży ,
umowę  na  wywóz  nieczystości.

§ 6 

Podmiot  gospodarczy  obowiązany  jest  do  umieszczenia  w  widocznym  miejscu  w  punkcie  sprzedaży  aktualnego  zezwolenia  na  sprzedaż  napojów  alkoholowych  oraz  ogłoszenie  o  zakazie  spożywania  alkoholu  w  punkcie  sprzedaży  i  w  jego  sąsiedztwie .


§ 7 

Zezwolenie cofa  się  w  przypadkach :
1.  nieprzestrzegania  zasad  obrotu  napojami  alkoholowymi  zawartymi  w  ustawie , a w  szczególności  sprzedaży  alkoholu  osobom  nieletnim  i  nietrzeźwym.
2.  powtarzającego  się  w  miejscu  sprzedaży  lub  bezpośrednim  sąsiedztwie punktu  sprzedaży  zakłócenia  porządku  publicznego  związku   ze  sprzedażą  napojów alkoholowych  przez  daną  placówkę ,
3.  wprowadzenia  do  sprzedaży napojów  alkoholowych  pochodzących  z  nielegalnych    źródeł ,
4.  nieprzestrzegania  warunków  określonych   w  zezwoleniu ,
5.  przedstawienia  fałszywych  danych  w  oświadczeniu , o którym  mowa  w  art.11 ust.4 ustawy,
6.  popełnienia  przestępstwa  w celu  osiągnięcia  korzyści  majątkowych  przez   osobę  odpowiedzialną  za działalność  podmiotu gospodarczego  posiadającego  zezwolenie.


§ 8

Z dniem   wejścia  w  życie  niniejszej uchwały  tracą moc  obowiązującą  dotychczasowe przepisy:

	Uchwała  Rady Gminy Nr  XXIII  /135/ 93  z dnia  15 lipca  1993  roku w sprawie ustalenia  liczby  punktów sprzedaży  napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia  poza miejscem sprzedaży /z wyjątkiem piwa/;

Uchwała  Rady Gminy Nr  IV/22/ 94  z  dnia  27 października 1994 roku w sprawie zmiany uchwały  Nr XXIII/135/93 Rady Gminy w Gniewoszowie  z dnia  15 lipca 1993r.  w sprawie  ustalenia liczby  punktów sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia  poza miejscem sprzedaży /z wyjątkiem piwa/;
Uchwała  Rady Gminy Nr  XXV /134 /97  z dnia   24  kwietnia  1997 roku w sprawie usytuowania na terenie gminy miejsc  sprzedaży  napojów alkoholowych, określenia  zasad  wydawania  i cofania  zezwoleń  na  sprzedaż  napojów alkoholowych;
Uchwała  Rady Gminy Nr  XXV / 234/ 01 z dnia  26  listopada  2001 roku w sprawie ustalenia  liczby  punktów  sprzedaży  napojów alkoholowych zawierających   powyżej 4,5% alkoholu /z wyjątkiem  piwa/, przeznaczonych do spożycia  w miejscu sprzedaży .



§ 9

Uchwała  podlega  ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa  Mazowieckiego i  wchodzi w życie  po upływie 14  dni od daty jej ogłoszenia.
		
	
§ 10

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Wójtowi  Gminy.


Przewodniczący Rady Gminy 
Marek Banaś

