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zmieniajqca uchwalt; w sprawle ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaty i podawania napojdw
alkoholowych na terenie miasta Gliwicc

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym
(Dz. U. z202] r. poz. 1372) oraz art. 12 ust.3 ustawy zdnia 26 paidziemika I982 r. owychowaniu
w trzeiwoéci i przeciwdziaianiu alkoholizmowi (Dz. U. 22021 r. poz. 1119), na wniosek Komisji Gospodarki
Komunalnej

Rada Miasta Gliwicc
uchwala, co uastqpujez

§ 1. W uchwalc nr XXXIX/842/2018 2 dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc
sprzedazy i podawania napojéw alkoholowych na terenie miasta Gliwice wykreéla sh; §3 ust. 3.

' §2. Pozostale postanowienia uchwaly nic ulegajq zmianie.

§ 3. Wykonanie uchwaiy powierza siq Prezydentowi Miasta Gliwice.

§4. Uchwa1a wchodzi wzycie po uplywie 14 dni od dnia ogioszenia wDziem1iku
Urzcgdowymwojewédztwa $lqskieg0.
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Uzasadnieuie
Na posicdzcniu 19 kwietnia 2021 r. Komisji Gospodarki Komunalnej zapoznala siq z pismem gliwickiej

przcdsiobiorczyni, ktéra prowadzi wGliwicach dwa sklepy, awjednym znich sprzedaje alkohol, zgodnie
z przyznanq konccsjq na jego sprzedaz. Podjqta w dniu I2 lipca 2018 r. uchwaia nr XXXIX/842/2013
w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedazy ipodawania napojdw alkoholowych na tcrcnic miasta
Gliwice powoduje jednak, ze przedsiqbiorczyni stanqia przed groibq nieprzedhlzenia koncesji ze wzgltpdu na
zapis W § 3 ust. 3 tej uchwaiy. Ma to zwiozek z furtka, wejéciowa na tcrcn pobliskiej parafii, ocl ktérej odlegtosié
do drzwi wejéciowych do sklcpu liczy 46 m, zamiast Wymaganych S0 m.

W wyniku dysku5ji przeprowadzonej na posiedzeniu, Komisja uznaia, ie wskazana W uchwale od|eg1o:-‘.6
50 m od obiektu chronionego powinna byé liczona od wejécia do obiektu handlowego do wcjécia gléwnego do
obiektu chronionego, a nie do wejécia najblizszego.

W zwiqzku z powyzszym, Komisja Gospodarki Komunalnej rckomenduje Radzie Miasta wprowadzenie
zmiany do uchwaly, polegajqcej na wykrezéleniu z niej § 3 ust. 3. Jednoczeslnie, Komisja wskazuje na fakt, ze,
w dobie pandemii Covicl-19 iosiabienia koniunktury gospodarczej, wskazane jest wsparcie przedsiqbiorcéw
w prowadzeniu pnfzez nich dziaialnoéci.
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