RADA MIEJSKA
w Olsztynie
UCHWAŁA

Nr XXXVIII/18/94

Rady Miejskiej w
z dnia 30 marca

Olsztynie
1994 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży
napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu przeznaczonych
do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz określenie zasad usytuowania
miejsc sprzedaży napojów alkoholowych.
Na podstawie art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
/Dz.U.Nr 35, poz.230; z 1984r. Nr 34, poz.184; z 1987r. Nr 33, poz.180;
z 1989r. Nr 35, poz.192; z 1990r. Nr 34, poz.198 i Nr 73, poz.431
oraz z 1991r. Nr 73, poz.321 i Nr 94, poz.419 oraz z 1993r. Nr 40,
poz.184 ;/oraz art. 40 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie
terytorialnym /Dz.U.Nr 16, poz.95 z późn.zm./ Rada Miejska w Olsztynie,
kierując się zasadą ograniczenia dostępności napojów alkoholowych,
uchwala
co następuje :

§ 1
W uchwale Nr XXXI/82/93 Rady Miejskiej w Olsztynie z dnia 7 lipca 1993r.
w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających
powyżej 4,5% alkoholu, przeznaczonych do spożycia poza miejscem
sprzedaży oraz określenie zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów
alkoholowych wprowadza się następujące zmiany:
1/ §§ 3-5 otrzymują brzmienie:
" §3. Na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5%, od 4,5% do 18%
oraz powyżej 18% zawartości alkoholu wymagane jest
odrębne zezwolenie.
§4.1.Godziny sprzedaży i podawania napojów alkoholowych określone
są w zezwoleniu w oparciu o Uchwałę Rady Miejskiej w sprawie
ustalania dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek
handlowych, gastronomicznych i usługowych.
2.Całodobowa sprzedaż napojów alkoholowych w placówkach
handlowych i gastronomicznych może byó prowadzona wyłącznie
za zgodą Zarządu Miasta.
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3. W uzasadnionych przypadkach Zarząd Miasta może zakazać
sprzedaży napojów alkoholowych przez okres nie dłuższy
niż 3 dni lub ograniczyć godziny sprzedaży napojów
alkoholowych.
§5.1 • Cofnięcie zezwolenia w przypadkach, o których mowa w art.18
ust. 6 pkt 1 i 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, wymaga zasięgnięcia
opinii Komisji Bezpieczeństwa i POrządku Publicznego,
Prawa i Samorządności.
2. W przypadku cofnięcia zezwolenia na sprzedaż i podawanie
napojów alkoholowych z przyczyn określonych w art. 18 ust.6
ustawy ponowne zezwolenie może być wydane po upływie 2 lat
od dnia cofnięcia zezwolenia."
2/ dotychczasowe §§ 4-6 otrzymują oznaczenia §§ 6-8.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Olsztyna.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
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