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Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR                     
RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia                      2018 r.

w sprawie ustalenia dla terenu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ograniczenia w godzinach nocnej 
sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: 
Dz. U. z 2017 r., poz. 1875, poz. 2232, z 2018 r., poz. 130) 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, zm. Dz. U. 
z 2015 r., poz. 1893, z 2017 r., poz. 2439, poz. 2245, z 2018 r., poz. 310) po zasięgnięciu opinii jednostek 
pomocniczych na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego uchwala się, co następuje:

§ 1.  Ustala się dla terenu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży 
napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. Ograniczenia dotyczą sprzedaży 
prowadzonej między godziną 2300 a 600.

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

Łódzkiego.
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Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie ustalenia dla terenu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ograniczenia
w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem
sprzedaży

W związku z wejściem w życie w dniu 9 marca 2018 r. ustawy z dnia 10 stycznia 2018r. o zmianie ustawy
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez
masowych (Dz. U. 2018, poz. 310) m.in. nowe brzmienie otrzymał art. 12 ustawy o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zawierający delegację ustawową dla rad gmin do ustalenia w drodze
uchwały dla terenu gminy:

- ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza
miejscem sprzedaży, przy czym ograniczenia mogą dotyczyć sprzedaży prowadzonej między godziną 2200 a 600

(art. 12 ust. 4).

Tak więc przedkładam Radzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przedmiotowy projekt uchwały, gdzie
ograniczenia w nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży
dotyczą sprzedaży prowadzonej między godziną 2300 a  600.

Wprowadzenie ograniczenia sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem
sprzedaży w godzinach nocnych będzie miało pozytywny wpływ na odpowiednie kształtowanie polityki
społecznej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi oraz przyczyni się do ograniczenia przypadków
zakłócania porządku publicznego na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Ponadto wskazuję, że niniejszy projekt był przedmiotem opinii jednostek pomocniczych na terenie Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego.
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