RADA GM'NY

UCHWALA NR IV/27120I8
RADY GMINY HAŻLACH

rII'l~ ..,..,CH

z dnia 19 kwietnia 2018 r.
w sprawie zmiany uchwały nr UI012018 z dnia 31 stycznia 2018r. w sprawie Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Hażlach na rok 2018

Na
podstawie
art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy
z dnia
8 marca
1990 roku
o samorządzie
gminnym
(Dz.U. z2017r., poz.1875zpóźn. zm) wzwiązku zart.12 ust7 ustawy zdnia 26paździemika 1982roku
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz . U. z 20 16r., poz.487 z późno zm.), Rada
Gminy Hażlach
postanawia:

§l.
W załączniku do uchwały nr Ul 0/20 18 Rady Gminy Hażlach z dnia 31 stycznia 2018r. w sprawie Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Hażlach na rok 2018 wprowadza
się następujące zmiany:
l) użyty w Rozdziału IX Monitoring problemów związanych z uzależnieniem od alkoholu zwrot" Rozdział IX"
zastępuje się zwrotem "Rozdział X".
2) po Rozdziale X dodaje się rozdział XI w brzmieniu : "Rozdział XI Ustalenie zasad usytuowania na terenie
Gminy Hażlach miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Usytuowanie na terenie Gminy Ha źlach
miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych w ten sposób, że miejsca te mogą być położone
w odległości co najmniej 30 m od szkół, przedszkoli, żłobków i innych placówek oświatowo-wychowawczych
oraz obiektów kultu religijnego, przy czym odległość tę należy mierzyć traktem komunikacyjnym od wejścia
punktu sprzedaży do czynnego wejścia do budynku."
3) po Rozdziale XI dodaje się rozdział XII w brzmieniu : " Rozdział XII Ustalenie maksymalnej liczby zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Hażlach. Ustalić na terenie Gminy Hażlach maksymalną
liczbę 95 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży dla
poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych:
a) do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo 35 zezwoleń,
b) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) 30 zezwoleń ,
c) powyżej 18% zawartości alkoholu 30 zezwoleń
oraz maksymalną liczbę 95 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do
miejscem sprzedaży dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych:
a) do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo 35 zezwoleń,
b) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) 30
c) powyżej 18% zawartości alkoholu 30 zezwoleń ."
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