
 

 

UCHWAŁA NR XL/284/18 

RADY GMINY HYŻNE 

z dnia 25 maja 2018 r. 

w sprawie wprowadzenia ograniczenia w godzinach nocnych sprzedaży napojów alkoholowych 

przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży 

Na podstawie 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 2018 r. poz. 994) oraz art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. 

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.)  

po zasięgnięciu opinii jednostek pomocniczych gminy, Rada Gminy Hyżne uchwala, co następuje: 

§ 1. Wprowadza się na terenie Gminy Hyżne zakaz sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych  

do spożycia poza miejscem sprzedaży miedzy godziną 22:00 a 6:00. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Hyżne. 

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

Województwa Podkarpackiego. 

  

 

Przewodniczący Rady 

Gminy Hyżne 

 

 

Bogusław Kotarba 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 12 czerwca 2018 r.

Poz. 2762



 

Uzasadnienie 

Zgodnie z nowelizacją ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Rada 

gminy może 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. Ograniczenia mogą dotyczyć sprzedaży prowadzonej między godziną 22
00

 a 6
00

. 

Na terenie Gminy Hyżne w chwili obecnej nie ma sklepów czynnych w tych godzinach, ale proponuje się 

podjąć uchwałę wprowadzającą ograniczenie sprzedaży napojów alkoholowych w godzinach nocnych  

tj. 22:00-6:00, ponieważ może ona w przyszłości mieć zastosowanie. 

Projekt uchwały wymagał zaopiniowania przez jednostki pomocnicze gminy. W związku z tym odbyły 

się zebrania wiejskie w każdym sołectwie, a uchwała została zaopiniowana pozytywnie. 

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 2 – Poz. 2762


		2018-06-12T13:52:27+0000
	Polska
	Zaborniak Marcin Jacek
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




