
UCHWAŁA NR LXIV/846/2018
Rady Miasta Sandomierza

z dnia 19 września 2018 r.

w sprawie zmian w uchwale Nr LIX/768/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 maja 
2018 roku w sprawie ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych 

przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o damorządzie gminnym (t. j. 
Dz. U. z 2018 roku, poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 roku 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2016 roku, 
poz. 487 z późn. zm.), uchwala się co następuje:

§ 1. 

Paragraf 1 uchwały Nr LIX/768/2018 Rady Miata Sandomierza z dnia 30 maja 2018 roku 

otrzymuje brzmienie: „Na terenie gminy Sandomierz zakazuje się sprzedaży napojów alkoholowych 

przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w godzinach 23.00-6.00”.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Świętokrzyskiego.

 

Przewodniczący Rady 
Miasta Sandomierza

Piotr Chojnacki
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UZASADNIENIE

Znowelizowana ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi umożliwiła

Radzie gminy ustalić, w drodze uchwały, dla terenu gminy lub wskazanych jednostek pomocniczych gminy,

ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza

miejscem sprzedaży. Rada Miasta Sandomierza skorzystała z tego uprawnienia i podjęła Uchwałę Nr

LIX/768/2018 ograniczając sprzedaż w godzinach 22.00-6.00.

W związku z faktem, iż od momentu wejścia w życie ww. uchwały tj. od dnia 29 czerwca 2018

roku do Urzędu Miejskiego w Sandomierzu oraz do przedstawicieli Rady Miasta były zgłaszane przez

mieszkańców i przedsiębiorców uwagi dotyczące złągodzenia wprowadzonego ograniczenia i przesunięcia

zakazu sprzedaży od godz. 24.00-6.000, podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.

Projekt przedmiotowej uchwały został przedstawiony do zaopiniowania dowódcy garnizonu

znajdującego się na terenie Sandomierza - stosownie do wymogów art. 12 ust. 6 ww. ustawy i został

pozytywnie zaopiniowany.
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