ZARZĄDZENIE NR 56
BURMISTRZA ŁAZ
z dnia 9 maja 2018 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
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, z późniejszymi zmianami) oraz § 4 uchwały Nr XLI/337/10 Rady Miejskiej w Łazach z dnia
17 września 2010 r. w sprawie określenia sposobu przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub radą
działalności pożytku publicznego, aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności
statutowej
zarządzam, co następuje:
§ 1. Przeprowadzić konsultacje w zakresie projektów uchwał:
1) w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Łazy,
2) w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Łazy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,
3) w sprawie wprowadzenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych
na terenie Gminy Łazy.
§ 2. Określić czas rozpoczęcia konsultacji na dzień 14.05.2018 r. oraz zakończenia konsultacji na dzień
21.05.2018 r.
§ 3. Określić formę konsultacji poprzez umieszczenie projektów uchwał, o których mowa w § 1, w Biuletynie
Informacji Publicznej.
§ 4. Przedmiotowe konsultacje obejmują swym zakresem organizacje pozarządowe i podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Gminy Łazy.
§ 5. 1. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii o poddanych konsultacjom aktach.
2. Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy przedstawiają swoją opinię
w formie pisemnej na formularzu stanowiącym załącznik nr 1, 2 i 3 do zarządzenia.
3. Wyniki konsultacji mają charakter opiniodawczy i nie są wiążące.
4. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na ilość organizacji lub podmiotów
w konsultacjach.

biorących udział

§ 6. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Łaz
Maciej Kaczyński
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 56
Burmistrza Łaz
z dnia 9 maja 2018 r.
………………………………………………………….
(pieczęć podmiotu zgłaszającego propozycje)
Formularz uwag
do projektu Uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
na terenie Gminy Łazy
Dane podmiotu zgłaszającego propozycje
Nazwa organizacji lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3
Imię i nazwisko osoby zgłaszającej
Dane adresowe (adres do korespondencji, telefon, e-mail)
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….........................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.....................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………….
Uwagi do projektu Uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych na terenie Gminy Łazy
Paragraf projektu
Uzasadnienie*
(proszę szczegółowo wskazać
§, ustęp i punkt)

Data podpis osoby zgłaszającej propozycje
…………………………………………………………………………………………………………………..

UWAGA: Jedynie propozycje zmian uzasadnione przez podmiot zgłaszający mogą być uwzględnione
w procesie konsultacji
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Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 56
Burmistrza Łaz
z dnia 9 maja 2018 r.
………………………………………………………….
(pieczęć podmiotu zgłaszającego propozycje)
Formularz uwag
do projektu Uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Łazy miejsc sprzedaży i podawania
napojów alkoholowych
Dane podmiotu zgłaszającego propozycje
Nazwa organizacji lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3
Imię i nazwisko osoby zgłaszającej
Dane adresowe (adres do korespondencji, telefon, e-mail)
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….........................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.....................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………….
Uwagi do projektu Uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Łazy miejsc sprzedaży
i podawania napojów alkoholowych
Paragraf projektu
Uzasadnienie*
(proszę szczegółowo wskazać
§, ustęp i punkt)

Data podpis osoby zgłaszającej propozycje
…………………………………………………………………………………………………………………..

UWAGA: Jedynie propozycje zmian uzasadnione przez podmiot zgłaszający mogą być uwzględnione
w procesie konsultacji
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Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 56
Burmistrza Łaz
z dnia 9 maja 2018 r.
………………………………………………………….
(pieczęć podmiotu zgłaszającego propozycje)
Formularz uwag
do projektu Uchwały w sprawie wprowadzenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych
w miejscach publicznych na terenie Gminy Łazy
Dane podmiotu zgłaszającego propozycje
Nazwa organizacji lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3
Imię i nazwisko osoby zgłaszającej
Dane adresowe (adres do korespondencji, telefon, e-mail)
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….........................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.....................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………….
Uwagi do projektu Uchwały w sprawie wprowadzenia odstępstw od zakazu spożywania napojów
alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Łazy
Paragraf projektu
Uzasadnienie*
(proszę szczegółowo wskazać
§, ustęp i punkt)

Data podpis osoby zgłaszającej propozycje
…………………………………………………………………………………………………………………..

UWAGA: Jedynie propozycje zmian uzasadnione przez podmiot zgłaszający mogą być uwzględnione
w procesie konsultacji
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Projekt
z dnia 14 maja 2018 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W ŁAZACH
z dnia .................... 2018 r.
w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy
Łazy
Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 października o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 487, z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust.1,
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875,
z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Łazach, po zasięgnięciu opinii jednostek pomocniczych Gminy
uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na poszczególne rodzaje
napojów alkoholowych:
1) do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo - 42,
2) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) - 35,
3) powyżej 18% zawartości alkoholu - 34.
§ 2. Ustala się maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia
w miejscu sprzedaży - 12.
§ 3. Ustala się maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia
poza miejscem sprzedaży - 99.
§ 4. Traci moc uchwała Nr XXVIII/166/2001 Rady Miejskiej Łaz z dnia 29 sierpnia 2001 roku w sprawie
ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia
w miejscu i poza miejscem sprzedaży.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łaz.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Łazach
Anna Staniaszek
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UZASADNIENIE
W dniu 9 marca 2018 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 487, z późniejszymi
zmianami). Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawa obliguje rady gminy do ustalenia w drodze uchwały
maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych odrębnie dla:
1) poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych, o których mowa w art. 18 ust. 3 ustawy,
2) zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży,
3) zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.
Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
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Projekt
z dnia 14 maja 2018 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W ŁAZACH
z dnia .................... 2018 r.
w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Łazy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
Na podstawie 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, z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1,
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875,
z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Łazach, po zasięgnięciu opinii jednostek pomocniczych Gminy
uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Punkty sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Łazy nie mogą być usytuowane
w odległości mniejszej niż 50 metrów od następujących obiektów:
1) budynków szkół,
2) budynków przedszkoli.
2. Odległość, o której mowa w ust. 1 mierzona jest ciągiem komunikacyjnym od głównego wejścia do punktu
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych do ogólnodostępnego wejścia do obiektów wymienionych w ust. 1.
3. Przez „ciąg komunikacyjny" należy rozumieć dystans jaki trzeba pokonać od drzwi wejściowych
przeznaczonych dla klientów punktu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych do wejścia do obiektu
chronionego, zgodnie z zasadami Prawa o ruchu drogowym.
4. Wejście do obiektu chronionego to ogólnodostępne wejście do obiektu usytuowanego na posesjach
nieogrodzonych, a w przypadku obiektów usytuowanych na posesjach ogrodzonych - ogólnodostępne wejście
w ogrodzeniu trwałym.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XXII/205/09 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie
zasad usytuowania na terenie Gminy Łazy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łaz.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Łazach
Anna Staniaszek
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UZASADNIENIE
W dniu 9 marca 2018 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 487, z późniejszymi
zmianami). Zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawa obliguje rady gminy do ustalenia w drodze uchwały zasad
usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
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Projekt
z dnia 14 maja 2018 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W ŁAZACH
z dnia .................... 2018 r.
w sprawie wprowadzenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych
na terenie Gminy Łazy
Na podstawie art. 14 ust. 2b ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 487, z późniejszymi zmianami) oraz
art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2017 r., poz. 1875, z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Łazach uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Wprowadza się odstępstwo od zakazu spożywania napojów alkoholowych w następujących miejscach
publicznych na terenie Gminy Łazy:
1) teren wypoczynkowo-rekreacyjny nad zalewem "Mitręga" w Łazach - działka ewidencyjna nr 1230/4,
2) teren wypoczynkowo-rekreacyjny „Doły" w Niegowonicach - działka ewidencyjna nr 6473,
3) teren przyległy do remizy Ochotniczej Straży
nr 6498,

Pożarnej w Chruszczobrodzie - działka ewidencyjna

4) teren przyległy do remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiesiółce - działka ewidencyjna nr 1171,
5) teren przyległy do remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciągowicach - działka ewidencyjna nr 264,
6) teren przyległy do remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Turzy - działka ewidencyjna nr 838/2,
7) teren przyległy do remizy Ochotniczej Straży
nr 714,

Pożarnej w Rokitnie Szlacheckim - działka ewidencyjna

8) teren przyległy do remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Niegowonicach - działka ewidencyjna nr 7414,
9) teren przyległy do remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Grabowej - działka ewidencyjna nr 7471,
10) stadion sportowy MKS "Łazowianka-Adrex-Pol" w Łazach - działka ewidencyjna nr 3728/1,
2. W miejscach publicznych wymienionych w ust. 1 napoje alkoholowe będzie można spożywać wyłącznie
w czasie imprez, na które organizator uzyskał jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łaz.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Łazach
Anna Staniaszek
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Uzasadnienie
W dniu 9 marca 2018 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy z dnia 26 października 1982 r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 487, z późniejszymi
zmianami). Ustawa w art. 14 ust. 2a wprowadza zakaz spożywania napojów alkoholowych w miejscach
publicznych, z wyjątkiem miejsc przeznaczonych do ich spożycia w punktach sprzedaży tych napojów, dając
jednocześnie w art. 14 ust. 2b możliwość radzie gminy wprowadzenia w drodze uchwały odstępstwa od tego
zakazu, jeśli uzna ona, że nie będzie miało to negatywnego wpływu na odpowiednie kształtowanie polityki
społecznej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i nie będzie zakłócało bezpieczeństwa i porządku
publicznego.
Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
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