Uchwała Nr V/35/2007
Rady Gminy w Siennicy
z dnia 26 kwietnia 2007 r.

w sprawie: zasad usytuowania na terenie Gminy Siennica miejsc sprzedaży
                  i podawania napojów alkoholowych

           Na  podstawie  art.18 ust.2 pkt 15  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku         o samorządzie gminnym ( Dz. U. z  2001 r.  Nr.142 poz.1591 z pózń. zm. ) oraz  art.12 ust.2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości   i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2002 r.  Nr.147, poz.1231 z pózń. zm.) Rada Gminy w Siennicy uchwala, co następuje:

§ 1

Wprowadza się następujące zasady usytuowania na terenie Gminy Siennica punktów sprzedaży napojów alkoholowych:

1)	przyjmuje się zasadę, że  pod pojęciem "stałego punktu" należy rozumieć sklep lub zakład gastronomiczny mieszczący się w obiekcie budowlanym trwale związanym z gruntem,

2)	ustala się, że punkt sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu -piwa nie może być zlokalizowany w odległości mniejszej niż 30 metrów od budynków oraz obiektów: szkół, przedszkoli, placówek opiekuńczo - wychowawczych, obiektów  kultu religijnego bez względu na wyznanie, zakładów opieki zdrowotnej i społecznej oraz zakładów pracy,

3)	punkt sprzedaży napojów alkoholowych ( z wyjątkiem piwa) nie może być zlokalizowany w odległości mniejszej niż 100 metrów od granicy obiektów: szkół, przedszkoli, placówek opiekuńczo - wychowawczych, obiektów  kultu religijnego  bez  względu na wyznanie, zakładów opieki zdrowotnej i społecznej oraz zakładów pracy,

4) pomiaru odległości  dokonuje się w linii prostej od granicy lub ogrodzenia  obiektu do drzwi wejściowych stałego punktu sprzedaży,

5)  zabrania się spożywania napojów alkoholowych na ulicach,

6) usytuowanie konkretnych miejsc sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych – w ramach ustalonych limitów, powinno być dostosowane do potrzeb ograniczenia dostępności alkoholu określonych w  Gminnym  Programie  Profilaktyki  i  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.



§ 3

Traci moc uchwała Rady Gminy w Siennicy Nr III/25/2002 r. z dnia 30 grudnia 2002 r. 
w  sprawie określenia  zasad  usytuowania  miejsc sprzedaży oraz podawania  i  sprzedaży  napojów alkoholowych oraz uchwała Rady Gminy     w Siennicy Nr VI/51/2003 r. z dnia 
26 czerwca 2003 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr III/25/02 Rady Gminy w  Siennicy z dnia 30 grudnia 2002 r.  w sprawie określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży oraz podawania i sprzedaży napojów alkoholowych. 

§ 4

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