
ZARZĄDZENIE NR 719/2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA DĘBA

z dnia 29 maja 2018 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektów uchwał Rady Miejskiej 
w Nowej Dębie

Na podstawie art.5a i art.30 ust.2 pkt 3 art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994), § 109a – j Uchwały Nr XX/177/2012 Rady Miejskiej 
w Nowej Dębie z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nowa Dęba (tekst 
jednolity Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego z 2014 r., poz. 31441)) Burmistrz Miasta 
i Gminy Nowa Dębazarządza, co następuje:

§ 1. 1. Przeprowadzić konsultacje społeczne projektów uchwał Rady Miejskiej w Nowej Dębie:
1) w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie 

gminy,
2) w sprawie ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do 

spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie gminy.
2. Projekty uchwał, o których mowa w ust. 1 stanowią załącznik nr 1 i 2 do zarządzenia.
§ 2. 1. Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od 30 maja do 13 czerwca 2018 r. 
2. Przeprowadzenie konsultacji obejmować będzie swoim zasięgiem terytorialnym miasto

i gminę Nowa Dęba.
§ 3. 1. Konsultacje przeprowadzone będą w formie pisemnej poprzez udostępnienie ankiety 

konsultacyjnej.
2. Wzór ankiety zawiera załącznik nr 3 do zarządzenia.
3. Ankietę można wypełnić na stronie internetowej UMiG lub pobrać w Biurze Obsługi Klienta UMiG.
4. Wypełnione (papierowe) ankiety będą przyjmowane w terminie, o którym mowa w § 2 ust.1, 

w następujący sposób:
1) drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta i Gminy Nowa Dęba, ul. Rzeszowska 3, 39-460 

Nowa Dęba – decyduje data wpływu do UMiG do 13 czerwca 2018 r.;
2) w Biurze Obsługi Klienta UMiG, ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba.

§ 4. Informacja o wynikach konsultacji zostanie zamieszczona na stronie internetowej.
§ 5. Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów gminy.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
 

Burmistrz

Wiesław Ordon

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podkarpackiego z 2015 r. poz. 3672 i z 2017 r. poz. 3273.
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PROJEKT 

Uchwała Nr ……../2018 

Rady Miejskiej w Nowej Dębie 

z dnia ………... 2018r. 

 

w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych na terenie gminy 

 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r., poz. 18751) oraz art. 12 ust. 1, 5 ,6 ,7 ustawy z dnia 

26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. 

U. 2016r. poz. 4872), po zasięgnięciu opinii Dowódcy Garnizonu w Nowej Dębie oraz jednostek 

pomocniczych gminy Rada Miejska w Nowej Dębie, uchwala, co następuje: 
 

 

§ 1. 

Ustala się maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych: 

1) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży zawierających: 

a) do 4,5% alkoholu oraz na piwo w ilości 50, 

b) powyżej 4,5% do 18% (z wyjątkiem piwa) w ilości 40, 

c) powyżej 18% w ilości 43. 

 

2) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży zawierających: 

a) do 4,5% alkoholu oraz na piwo w ilości 20,  

b) powyżej 4,5% do 18% (z wyjątkiem piwa) w ilości 15, 

c) powyżej 18% w ilości 15. 

§ 2. 
Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta i Gminy Nowa Dęba. 

 

§ 3. 

Nadzór nad wykonaniem uchwały sprawuje Komisja Statutowo - Organizacyjna Spraw 

Społecznych i Etyki  

§ 4. 

Tracą moc: 

1) Uchwała Nr IX/61/2011 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie 

ustalenia liczny punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu  

(z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu 

sprzedaży na terenie Miasta i Gminy Nowa Dęba. 

2) Uchwała Nr X/78/2011 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 30 czerwca 2011 r.  

w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/61/2011 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 25 maja 

                                                           
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r., poz.2232, z 2018 r. 

poz.130. 
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r., poz. 2245, 2439,  

z 2018 r. poz. 310. 

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 719/2018

Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba

z dnia 29 maja 2018 r.
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2011 r. w sprawie ustalenia liczny punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 

4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży 

jak i w miejscu sprzedaży na terenie Miasta i Gminy Nowa Dęba. 

 

§ 5. 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego. 
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U Z A S A D N I E N I E 

 
10 stycznia 2018 r. uchwalona została ustawa o zmianie ustawy o wychowaniu  

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, która zobowiązała rady gmin do ustalania  

w drodze uchwały maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na 

terenie gminy przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu 

sprzedaży, odrębnie dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych, o których mowa  

w art. 18 ust.3 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości  

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz zasięgnięcia poza opinią dowódców garnizonu 

również opinii jednostek pomocniczych gminy, przed podjęciem uchwały wskazanej wyżej.  

Wypełniając zapisy ustawy przygotowano projekt uchwały, uwzględniający powyższe oraz 
postanowienia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych na rok 

2018 uchwalonego Uchwałą Nr XLIII/400/2017 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 28 grudnia 

2017 r, dlatego wnioskuję o podjęcie uchwały zgodnie z treścią projektu.  
 

Sporządziła: Ewa Rozenbajgier 
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PROJEKT 

Uchwała Nr ……../2018 

Rady Miejskiej w Nowej Dębie 

z dnia ………... 2018r. 

 

w sprawie ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów 

alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na 

terenie gminy 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r., poz. 18751) oraz art. 12 ust. 4, 5 ,6 ,7 ustawy z dnia 

26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. 

U. 2016r. poz. 4872) po zasięgnięciu opinii Dowódcy Garnizonu w Nowej Dębie oraz jednostek 

pomocniczych gminy Rada Miejska w Nowej Dębie, uchwala, co następuje: 
 

§ 1. 

Ustala się ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych 

przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży prowadzonej między godziną 2200  

a 600 dla terenu gminy. 

§ 2. 
Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta i Gminy Nowa Dęba. 

 

§ 3. 

Nadzór nad wykonaniem uchwały sprawuje Komisja Statutowo - Organizacyjna Spraw 

Społecznych i Etyki.  

§ 4. 

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

Województwa Podkarpackiego. 

                                                           
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r., poz.2232, z 2018 r. 

poz.130. 
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r., poz. 2245, 2439,  

z 2018 r. poz. 310. 

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 719/2018

Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba

z dnia 29 maja 2018 r.
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U Z A S A D N I E N I E 

 
10 stycznia 2018 r. uchwalona została ustawa o zmianie ustawy o wychowaniu  

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, która umożliwiła radom gmin ustalenie  

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

ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do 

spożycia poza miejscem sprzedaży, które mogą dotyczyć sprzedaży prowadzonej między 

godziną 2200 a 600 oraz zobowiązała rady gmin do zasięgnięcia opinii dowódców garnizonu  

i jednostek pomocniczych gminy, przed podjęciem uchwały wskazanej wyżej. 

Przygotowana uchwała uwzględnia ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży 

napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie 

całej gminy, które dotyczą sprzedaży prowadzonej między godziną 2200 a 600, gdyż 

wprowadzenia ich oczekują mieszkańcy budynków sąsiadujących z lokalami prowadzącymi 

sprzedaż napojów alkoholowych w godzinach nocnych. 

Wypełniając zapisy ustawy przygotowano projekt uchwały, uwzględniający powyższe oraz 
postanowienia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych na rok 

2018 uchwalonego Uchwałą Nr XLIII/400/2017 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 28 grudnia 

2017 r, dlatego wnioskuję o podjęcie uchwały zgodnie z treścią projektu. 
 

Sporządziła: Ewa Rozenbajgier 
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Ankieta konsultacyjna dotycząca projektów uchwał Rady Miejskiej w Nowej 

Dębie: 

1) w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych na terenie gminy, 

2) w sprawie ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych 
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie gminy. 

 

 

1) Czy jesteś za ograniczeniem dotychczasowej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na 

terenie miasta i gminy Nowa Dęba?  

TAK 

NIE 

2) Czy jesteś za ograniczeniem godzin nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do 

spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy) między godz. 2200 a 600 na terenie miasta i gminy Nowa 

Dęba? 

 

TAK 

NIE 

 

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 719/2018

Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba

z dnia 29 maja 2018 r.
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