
ZARZĄDZENIE NR 0050.46.2018
WÓJTA GMINY LIPIE

z dnia 19 czerwca 2018 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektów aktów prawa miejscowego

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1875) oraz w oparciu o uchwałę Nr XLVIII/245/2010 Rady Gminy Lipie z dnia 18 sierpnia 
2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku 
publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach 
dotyczących dzialalności statutowej tych organizacji

Wójt Gminy Lipie
zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Przedmiotem konsultacji są projekty uchwał Rady Gminy Lipie:

1. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie 
Gminy Lipie, która stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia,

2. w sprawie  zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów 
alkoholowych, która stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 2. Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od dnia 19 czerwca 2018 r. do dnia 03 lipca 
2018 r. 

§ 3. Konsultacje odbywać się będą poprzez zgłaszanie uwag i opinii przez organizacje pozarządowe 
i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 
druku formularza, stanowiącego załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. 1. Opinie i uwagi do przedmiotu konsultacji można składać:

a) w formie papierowej pocztą na adres: Urząd Gminy Lipie, ul. Częstochowska 29, 42-165 Lipie lub 
osobiście w pokoju nr 14 Urzędu Gminy Lipie;

b) wformie elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@uglipie.pl    w terminie określonym w § 2 na 
formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

2. Opinie i uwagi złożone po upływie terminu zakończenia konsultacji nie będą uwzględniane 
w toku procedury legislacyjnej nad konsultowanym projektem.

§ 5. Informacje o prowadzonych konsultacjach społecznych są dostępne na stronie internetowej 
Urzędu Gminy Lipie www.lipie.pl  oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  

 
Wójt Gminy Lipie

Bożena Wieloch
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.46.2018 

Wójta Gminy Lipie 

z dnia 19 czerwca 2018 r. 

 

- PROJEKT- 

 

UCHWAŁA NR XLVII/...../2018 

RADY GMINY LIPIE 

z dnia .................... 2018 r. 

w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie 

Gminy Lipie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. 2018.994 t. j.) oraz art. 12 ust. 1, ust.5 i ust. 7 ustawy z dnia 

26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 487, z 2017 r. poz. 2245, 2439 oraz z 2018 r. poz. 310) 

Rada Gminy Lipie 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Maksymalna liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia   

w miejscu sprzedaży wynosi: 

1) 3 zezwolenia  na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% zawartości 

alkoholu oraz  na piwo; 

2) 3 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% 

zawartości  alkoholu (z wyjątkiem piwa); 

3) 3 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% zawartości 

alkoholu. 

§ 2. Maksymalna liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia 

poza miejscem sprzedaży wynosi: 

1) 25 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% zawartości alkoholu 

oraz na piwo; 

2) 25 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% 

zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa); 

3) 25 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% zawartości 

alkoholu. 

§ 3. W przypadku gdy liczba wniosków o wydanie zezwolenia przewyższa liczby określone w § 

1 i §2 wówczas ma zastosowanie art.18 ust.3b ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi. 

§ 4. Tracą moc: 

1) Uchwała Nr XLV/254/2006 Rady Gminy Lipie z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie 

liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z 

wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. 

2) Uchwała Nr 157/XXIII/2001 Rady Gminy Lipie z dnia 29 sierpnia 2001 roku w sprawie 

określenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu 

(z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (Dz. Urz. Woj. 

Nr 80 z 15.10.2001 r. poz.2040). 
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§ 5. Realizację uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia jej treści w Dzienniku  

Urzędowym Województwa Śląskiego. 

   

  

 Przewodniczący Rady Gminy Lipie 

 

 

Zbigniew Bystrzykowski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie  

W związku ze zmianą ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dokonanej na mocy  ustawy z dnia 6.02.2018r ogłoszonej w Dz.U. 

z dnia 6.02.2018 r. poz. 310 Rada Gminy Lipie ustala w drodze uchwały maksymalną liczbę zezwoleń 

na sprzedaż napojów alkoholowych dla każdego rodzaju do spożycia w miejscu sprzedaży, jak 

również do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie gminy odrębnie dla poszczególnych 

rodzajów napojów alkoholowych. 

 Dotychczasowe uregulowania dotyczące m.in. limitów zezwoleń na sprzedaż alkoholu 

zachowują swoją moc do dnia podjęcia stosownej w tym przedmiocie uchwały zmieniającej, nie dłużej 

niż przez okres 6 miesięcy od daty wejścia w życie ww. zmienionej ustawy. 

 Treść uchwały została skonsultowana z jednostkami pomocniczymi Gminy.
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Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.46.2018 

Wójta Gminy Lipie 

z dnia 19 czerwca 2018 r. 

 

- PROJEKT- 

 

UCHWAŁA NR XLVII/...../2018 

RADY GMINY LIPIE 

z dnia .................... 2018 r. 

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

alkoholowych 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U.z 2018 poz. 994 t. j.)  oraz art. 12 ust. 3 i ust. 7 ustawy z dnia 

26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 487, z 2017 r. poz. 2245, 2439 oraz  z 2018 r. poz. 310) 

Rada Gminy Lipie 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się następujące zasady usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania 

napojów alkoholowych: 

1) Miejsca sprzedaży i podawania napojów alkoholowych nie mogą się znajdować w odległości 

mniejszej niż 30 mb od następujących obiektów: przedszkoli i szkół, placówek opiekuńczo-

wychowawczych oraz obiektów kultu religijnego. 

2) Odległość wymienioną w pkt.1 mierzy się najkrótszą drogą dojścia ciągiem dróg publicznych 

od drzwi wejściowych punktu sprzedaży lub podawania napojów alkoholowych do drzwi 

wejściowych obiektu chronionego. 

§ 2. Sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych może być prowadzona tylko             

w godzinach określonych w zezwoleniu. 

§ 3. Sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz            

piwa  w tzw. „ogródkach piwnych” może być prowadzona wówczas gdy: 

a) „ogródek piwny” jest integralną częścią lokalu posiadającego zezwolenie na sprzedaż napojów 

alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży; 

b) „ogródek piwny” jest wydzielonym miejscem posiadającym zezwolenie na sprzedaż napojów 

alkoholowych. 

§ 4. Tracą moc: 

1) Uchwała Nr VII/41/2003 Rady Gminy Lipie z dnia 10 września 2003r. w sprawie zasad 

usytuowania na terenie gminy Lipie  miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. 

2) Uchwała Nr XXI/138/2004 Rady Gminy Lipie z dnia 5 listopada 2004r. w sprawie zmiany 

uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Lipie  miejsc sprzedaży i podawania napojów 

alkoholowych. 

§ 5. Realizację uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego. 

   

  

 Przewodniczący Rady Gminy Lipie 

 

 

Zbigniew Bystrzykowski 

 

 

 

Uzasadnienie 

 

W związku ze zmianą ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ogłoszonej w Dz.U. z dnia 6.02.2018r. poz. 310 Rada Gminy Lipie 

upoważniona jest do określenia  zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania 

napojów alkoholowych. Przedłożony projekt uchwały dostosowuje przepisy do obowiązującej 

nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. 

poz.310)
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Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.46.2018 

Wójta Gminy Lipie 

z dnia 19 czerwca 2018 r. 

 

Formularz konsultacji 

Formularz zgłoszenia uwag dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Lipie w sprawie: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

1. Podmiot zgłaszający (nazwa organizacji/ imię i nazwisko przedstawiciela organizacji, siedziba, e-

mail, telefon) 

……………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

2. Proponowane rozwiązania/uwagi do projektu uchwały 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

…………………………………………. 

data i podpis 
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