
 

ZARZĄDZENIE NR 49/2018 

WÓJTA GMINY RYTWIANY 

z dnia 30 sierpnia 2018 r. 

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych  dotyczących projektów uchwał Rady 

Gminy Rytwiany w sprawie: 

- ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie 

Gminy Rytwiany 

- ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Rytwiany miejsc sprzedaży i podawania 

napojów alkoholowych 

 

Na podstawie art. 30 ust 1 w zw. z art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. t.j. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.), art. 12 ust 5 ustawy z dnia                     

26 października 1982 r.(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.) oraz Uchwały                    

Nr III/11/2010 Rady Gminy Rytwiany z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie Regulaminu 

konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych 

organizacji  Wójt Gminy Rytwiany zarządza,  co następuje: 

 

§ 1 

1. Zarządza się  przeprowadzenie konsultacji społecznych  dotyczących projektów 

uchwał Rady Gminy Rytwiany w sprawie: 

1) ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie 

Gminy Rytwiany – załącznik Nr 1 do niniejszego  Zarządzenia, 

2) ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Rytwiany miejsc sprzedaży                     

i podawania napojów alkoholowych – załącznik Nr 2 do niniejszego  Zarządzenia. 

1. Celem konsultacji jest uzyskanie opinii jednostek pomocniczych Gminy Rytwiany         

o projektach uchwał Rady Gminy Rytwiany wymienionych w ust. 1. 

2. Konsultacje przeprowadza się z mieszkańcami sołectw: 

Rytwiany, Kłoda, Szczeka, Niedziałki, Ruda, Sichów Duży, Sydzyna, Sichów Mały, 

Podborek, Pacanówka, Święcica, Tuklęcz, Grobla, Strzegom i Strzegomek.  

 

§ 2 

Konsultacje przeprowadza się w formie ankiety  - wzór formularza stanowi załącznik  Nr 3 

do niniejszego Zarządzenia. 

§ 3 

1. Konsultacje przeprowadza się poprzez udostępnienie w terminie od dnia 31 sierpnia      

2018 r. do dnia 6 września 2018 roku  projektów uchwał, o których mowa w § 1 ust. 1  

niniejszego Zarządzenia i  wzoru formularza zgłaszania opinii: 

1) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Rytwiany – www.rytwiany.bip.jur.pl                  

w zakładce Ogłoszenia, 

2)  na stronie internetowej Gminy Rytwiany– www.rytwiany.com.pl                                          

w zakładce SAMORZĄD – Konsultacje Społeczne: , 

3) w Urzędzie Gminy Rytwiany – ul. Staszowska 15, pokój nr 13 (sekretariat), 

4)   u Sołtysów w poszczególnych sołectwach, 

http://www.rytwiany.bip.jur.pl/
http://www.rytwiany.com.pl/


5) na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rytwianach oraz na tablicach ogłoszeń             

w poszczególnych sołectwach. 

2. Uwagi do projektów uchwał, o których mowa w § 1 ust. 1 można składać poprzez: 

1)  przesłanie wypełnionej ankiety (wzór – zał. Nr 3)  pocztą  elektroniczną na adres: 

rytwiany@rytwiany.com.pl (nie  wymaga się  podpisu kwalifikowanego) , 

2) złożenie wypełnionej ankiety w formie papierowej w sekretariacie Urzędu Gminy               

w Rytwianach ul. Staszowska 15, pokój nr 13 (sekretariat) lub u Sołtysa w miejscu 

zamieszkania - w terminie do dnia 6 września 2018 roku do godz. 15.00.  

§ 4. 

Osoby upoważnione do udzielania wyjaśnień : 

1) Marianna Stryszowska – Sekretarz Gminy Rytwiany , tel. 15/864 79 41 

2) Gerard Majsak – Inspektor, tel.  15/864 79 47 lub  15/864 79 30. 5) wskazanie miejsca 

przyjmowania opinii i uwag do przedstawionego projektu uchwały. 

 

§ 5. 

Informację o wynikach konsultacji podaje się do publicznej wiadomości na stronach 

internetowych Gminy Rytwiany : www.rytwiany.bip.jur.pl i www.rytwiany.com.pl  oraz na 

tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rytwianach. 

 

§ 6. 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi  Gminy Rytwiany. 

§ 7. 

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 
 

Wójt Gminy Rytwiany 
Grzegorz Forkasiewicz 

mailto:rytwiany@rytwiany.com.pl
http://www.rytwiany.bip.jur.pl/
http://www.rytwiany.com.pl/


Załącznik  Nr 1 do Zarządzenia  Nr 49/2018  Wójta Gminy Rytwiany z dnia 30 sierpnia  2018 r. 

 

UCHWAŁA NR      /2018 

RADY GMINY W RYTWIANACH 

z dnia  sierpnia 2018 r. 

 
w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na 

terenie Gminy Rytwiany 

Na  podstawie  art.  18 ust. 2 pkt  15 ustawy  z dnia  8 marca  1990 r.  o samorządzie  

gminnym  (tekst jednolity Dz. U.  z 2018  poz. 994 z późn.  zm.
1)

),  art.  12 ust.  1  ustawy  z 

dnia  26 października  1982 roku  o wychowaniu w trzeźwości  i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi  (tekst  jednolity  Dz. U.  z 2016 r.  poz. 487 z późn.  zm.
2)

) Rada Gminy w 

Rytwianach postanawia co następuje: 

§ l . Na terenie Gminy Rytwiany ustala się następujące liczby zezwoleń na sprzedaż  napojów 

alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży: 

1) Maksymalna liczba zezwoleń na sprzedaż  napojów alkoholowych zawierających  do  4,5%  

zawartości alkoholu oraz piwa 40, 

2) Maksymalna liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 

4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) 40, 

3) Maksymalna liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej  

18% zawartości alkoholu 40, 

§ 2. Na terenie Gminy Rytwiany ustala się następujące liczby zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży: 

1) Maksymalna liczba zezwoleń na sprzedaż  napojów alkoholowych  zawierających do  4,5%  

zawartości alkoholu oraz piwa 10, 

2) Maksymalna liczba zezwoleń  na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej  

4,5% do 18% zawartości alkoholu  (z wyjątkiem piwa)  10, 

3) Maksymalna liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej  

18% zawartości alkoholu 10. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rytwiany. 

§4. Uchwała wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym  

Województwa Świętokrzyskiego. 

 

 

 

 

 



Załącznik  Nr 2 do Zarządzenia  Nr 49/2018  Wójta Gminy Rytwiany z dnia 30 sierpnia  2018 r. 

 

UCHWAŁA NR   /2018 

RADY GMINY W RYTWIANACH 

z dnia   sierpnia 2018 r. 

 

 
w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Rytwiany miejsc sprzedaży 

i podawania napojów alkoholowych 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 

jednolity Dz. U. z 2018 poz. 994 z późn. zm.
1)

), art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 roku 

o wychowaniu w trzeźwości przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 

487 z późn. zm.
2)

) Rada Gminy w Rytwianach postanawia co następuje: 

§ 1. 1. Określa się ogólnie obowiązujące zasady usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych 

na terenie Gminy Rytwiany, stanowiąc, że punkty sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych 

do spożycia w miejscu oraz poza miejscem sprzedaży nie mogą być zlokalizowane w odległości 

mniejszej niż 25 m od obiektów chronionych. 

2. Odległość należy mierzyć najkrótszą drogą dojścia wzdłuż pieszych ciągów komunikacyjnych od 

wejścia do punktu sprzedaży do wejścia na teren obiektu chronionego lub do lustra wody dla kąpielisk 

i zalewów. 

3. Wejściem w rozumieniu § l ust. 2, do obiektów posadowionych na posesjach nieogrodzonych jest 

ogólnodostępne wejście wskazane przez zarządzającego obiektem; do obiektów posadowionych na 

posesjach ogrodzonych - ogólnodostępne wejście w ogrodzeniu wskazane przez zarządzającego 

obiektem. 

4. Obiektami chronionymi w rozumieniu § l ust. 1, są: przedszkola, szkoły podstawowe, 

ponadpodstawowe, placówki oświatowo wychowawcze, placówki opiekuńczo - wychowawcze, 

obiekty kultu religijnego, ogrodzone place zabaw, kąpieliska, zalewy. 

5. Nie wydaje się zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w punktach sprzedaży 

zlokalizowanych na targowiskach. 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXIII/120/93 Rady Gminy w Rytwianach z dnia 27 sierpnia 1993 roku w 

sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% 

alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży zmieniona 

uchwałami: Nr XXV/133/93 Rady Gminy w Rytwianach z dnia 10 grudnia 1993 roku., Nr VI/37/99 

Rady Gminy w Rytwianach z dnia 4 marca 1999 roku., Nr XXXI/155/2002 z dnia 27 lutego 2002 roku 

oraz uchwała Nr XXIII/119/93 Rady Gminy w Rytwianach z dnia 27 sierpnia 1993 roku w sprawie 

określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych zmieniona uchwałami: Nr 

XVIII/98/96  Rady Gminy w Rytwianach z dnia 27 grudnia 1996 roku., Nr VII/39/99 Rady Gminy w 

Rytwianach z dnia 23 kwietnia 1999 roku 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rytwiany. 

§4. Uchwała wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

województwa Świętokrzyskiego. 

 

 



 

Załącznik  Nr 3 do Zarządzenia  Nr 49/2018  Wójta Gminy Rytwiany z dnia 30 sierpnia  2018 r. 

 

Formularz zgłoszenia opinii 

do projektów uchwał Rady Gminy Rytwiany 

 

1. Uchwała Rady Gminy Rytwiany w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na 

sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Rytwiany: 

 

Opinia/uwagi do projektu w/w uchwały: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Uchwała Rady Gminy Rytwiany w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy 

Rytwiany miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 

 

Opinia/uwagi do projektu w/w uchwały: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

3. Informacje o zgłaszającym opinie/uwagi: 

 

1) Imię i nazwisko: 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

2) Adres zamieszkania: 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

              Podpis 

           

                   …………………………………………….. 

 

 


