
UCHWAŁA NR XL/302/2018
RADY GMINY BESTWINA

z dnia 25 czerwca 2018 r.

w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Bestwina miejsc sprzedaży i miejsc podawania 
napojów alkoholowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994), art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 487 ze zm.) oraz §2 
ust.1 uchwały Nr XXIV/179/2012 Rady Gminy Bestwina z dnia 25 października 2012 r. w sprawie ustalenia 
zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Bestwina (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2012 r. 
poz. 5037, po uzgodnieniu z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bestwinie oraz po 
zasięgnięciu opinii jednostek pomocniczych gminy zgodnie z Uchwałą Nr XXI/166/201 Rady Gminy 
w Bestwinie z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Bestwina

Rada Gminy Bestwina
uchwala:

§ 1. Punkty sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Bestwina nie mogą być 
usytuowane w najbliższej okolicy w rozumieniu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi: przedszkoli i szkół oraz miejsc kultu religijnego.

§ 2. Dopuszcza się odstępstwo od ustaleń określonych w § 1 w przypadku wydania jednorazowego 
zezwolenia na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych, jeżeli zezwolenie będzie obejmować dni wolne 
od nauki i w okresie tym nie będą realizowane w przedszkolach i szkołach zajęcia wychowawcze lub 
opiekuńcze.

§ 3. W miejscach publicznych zabrania się spożywania napojów alkoholowych z wyjątkiem miejsc, gdzie 
punkt sprzedaży uzyskał zezwolenie na sprzedaż jednorazową napojów alkoholowych do spożycia na miejscu 
w określonym terminie oraz godzinach.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bestwina.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr VIII/67/2015 Rady Gminy w Bestwinie z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie 
ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i miejsc podawania napojów alkoholowych na terenie gminy 
Bestwina (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2015r., poz. 4465 z dnia 4 września 2015r.)

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego.

 

Przewodniczący Rady

mgr Jerzy Stanclik
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UZASADNIENIE

W dniu 9 marca 2018 r. weszła w życie ustawa nowelizująca ustawę o wychowaniu w trzeźwości

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, która nakłada na rady gmin obowiązek uchwalenia nowych uchwał

dotyczących zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,

określając jednocześnie czas obowiązywania dotychczasowych uchwał. Uchwały wydane na podstawie

poprzedniego stanu prawnego zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych uchwał, nie dłużej jednak

niż przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy zmieniającej.
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