
UCHWAŁA NR 52/VI/07

RADY MIEJSKIEJ W GOSTYNINIE 

z dnia 28 marca 2007 r.

w sprawie uchylenia uchwały nr 379/LIV/98 Rady Miejskiej w Gostyninie 

w sprawie wprowadzenia zakazu sprzedaży, podawania oraz wnoszenia 

napojów alkoholowych na terenie Gminy Miasta Gostynina.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 

2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.).

§ 1

Traci moc uchwała nr 379/LIV/98 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 18.06.1998 r. w sprawie 

wprowadzania zakazu spożywania napojów alkoholowych w niektórych miejscach na terenie 

miasta Gostynina.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gostynina.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

      Jolanta Syska-Szymczak



UZASADNIENIE

Obowiązująca  dotychczas  uchwała  Nr  379/LIV/98  Rady  Miejskiej  w 

Gostyninie  z  dnia  18  czerwca  1998  r.  w  sprawie  wprowadzenia  zakazu 

spożywania  napojów  alkoholowych  w  niektórych  miejscach  na  terenie  miasta 

Gostynina jest niezgodna z przepisami ustawy z dnia 26 października 1982 r. o 

wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 

147, poz. 1231 ze zm.), dlatego wymaga uchylenia. 

Nowelizacja  ustawy  o  wychowaniu  w  trzeźwości  i  przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi  ustawą  z  dnia  27  kwietnia  2001  r.  (Dz.  U.  Nr  60,  poz.  610) 

wprowadza ogólny zakaz spożywania napojów alkoholowych na ulicach, placach i 

w parkach z  wyjątkiem miejsc  przeznaczonych do ich  spożycia  na  miejscu  w 

punktach  sprzedaży  i  podawania  tych  napojów.  Zatem  §  1  uchwały  staje  się 

bezprzedmiotowy. Odpowiedzialność karna osób naruszających zasady zawarte w 

ustawie o  wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wynika z 

treści art. 43 tej ustawy i następnych.

Natomiast  zasady  spożywania  napojów  alkoholowych  w  ogródkach 

gastronomicznych oraz zasady ich usytuowania określa załącznik do uchwały nr 

35/III/03  Rady  Miejskiej  w  Gostyninie  w  sprawie  zasad  usytuowania  miejsc 

sprzedaży  i  podawania  napojów  alkoholowych  na  terenie  Gminy  Miasta 

Gostynina oraz w sprawie utraty  mocy obowiązującej niektórych innych uchwał. .

Zasady wydawania jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

reguluje  nowelizacja  ustawy  o  wychowaniu  w  trzeźwości  i  przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi z dnia 12 września 1996 r.  o zmianie ustawy o wychowaniu w 

trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 127 poz. 593) w art. 18 

ust. 1.


