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                                                UCHWAŁA  NR ............... 
     
                        RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO 
 
                                              z  dnia  ................. 
 
 
zmieniająca uchwałę Nr XI/173/03 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim               
z dnia 15 października 2003 roku w sprawie określenia zasad usytuowania             
na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego miejsc sprzedaży i podawania 
napojów alkoholowych 
 
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity:  Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zmiany:          
Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, 
Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102,              
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, 
poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327,               
Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458;              
z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, 
poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134,                
poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia                           
26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, zmiany: Dz. U. z 2007 r. Nr 115,               
poz. 793, Nr 176, poz. 1238;   z 2008 r. Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 18, poz. 97,            
Nr 144, poz. 1175;  z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 127, poz. 857; z 2011 r. Nr 106,              
poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 120, poz. 690) w związku z art. 8a ustawy z dnia                   
20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 62, poz. 504, 
zmiany: Dz. U. 2010 r. Nr 127, poz. 857 i Nr 152, poz. 1021; z 2011 r. Nr 217, poz. 1280) 
Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego  u c h w a l a,  co następuje: 
 
 

§ 1.  W uchwale Nr XI/173/03 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 
           15 października 2003 roku w sprawie określenia zasad usytuowania 
           na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego miejsc sprzedaży i podawania 
          napojów alkoholowych, wprowadza się następującą zmianę: 

 
1. § 2 otrzymuje brzmienie: 
 
    „Nie wydaje się zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych 
     na terenie targowisk, basenów i kąpielisk”. 
 

§  2.   Wykonanie     uchwały     powierza     się    Prezydentowi     Miasta    Piotrkowa 
          Trybunalskiego. 
 
 
§  3.   Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku  
          Urzędowym Województwa Łódzkiego. 

 



 
 
                                              U z a s a d n i e n i e 
 
 

 
Nowelizacja ustawy z dnia 20 marca 2009r. o bezpieczeństwie imprez 

masowych dokonana ustawą z dnia 31 sierpnia 2011r. o zmianie ustawy                  
o bezpieczeństwie imprez masowych oraz niektórych innych ustaw                       
(Dz. U. Nr 217, poz. 1280) art.  1 pkt 5  dodaje art. 8a ust. 1, zgodnie                    
z którym: „Na imprezie masowej, z wyłączeniem imprezy masowej 
podwyższonego ryzyka, dozwolone są sprzedaż, podawanie i spożywanie 
napojów alkoholowych zawierających nie więcej niż 3,5% alkoholu”. 

Przedmiotowa nowelizacja obowiązuje od dnia 13 stycznia 2012r. 
W związku z powyższym koniecznym stało się dokonanie zmiany 

brzmienia § 2 uchwały Nr XI/173/03 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim           
z dnia 15 października 2003 roku w sprawie określenia zasad usytuowania 
na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego miejsc sprzedaży i podawania 
napojów alkoholowych, t.j.:  
- dotychczasowe brzmienie § 2 uchwały: 
  „Nie wydaje się zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych 
   na terenie targowisk, basenów i kąpielisk, a na terenie  obiektów sportowych 
   w czasie trwania imprez sportowych”; 
- treść § 2 uchwały po zmianie: 
  „Nie wydaje się zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych 
   na terenie targowisk, basenów i kąpielisk”. 


