
UCHWAŁA Nr XVI/136/20
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

z dnia 27 lutego 2020 r.

w sprawie nieuwzględnienia wniosku

Na podstawie art. 242 § 1,  art. 244 § 2 i art. 238 w związku z art. 247 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256)
Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwala, co następuje:

§ 1.  Nie uwzględnia się wniosku Pana T.  W.  z dnia 2 lutego 2020 roku w sprawie
podjęcia  przez  organ  stanowiący  Miasta  Rawa  Mazowiecka  uchwały  zezwalającej  na
spożywanie  alkoholu  na  terenie   całego  Miasta  w  okresie  wakacyjnym–  z  przyczyn
określonych w uzasadnieniu do uchwały.

§  2.  Zobowiązuje  się  Przewodniczącego  Rady  Miasta  Rawa  Mazowiecka  do
zawiadomienia   wnioskodawcy o sposobie rozpatrzenia  jego wniosku, o którym mowa w § 1
poprzez doręczenie mu niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta
Rawa Mazowiecka

Grażyna Dębska



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

      W dniu 4 lutego wpłynął  do Rady Miasta Rawa Mazowiecka wniosek Pana T.W. o
podjęcie  przez  organ  stanowiący  Miasta  Rawa  Mazowiecka  uchwały  zezwalającej  na
spożywanie w okresie wakacyjnym od 1 lipca 2020 roku do 31 sierpnia 2020 r alkoholu na
terenie całego Miasta
Rawa Mazowiecka.
     Rawa Miasta Rawa Mazowiecka po zapoznaniu się z istotą wniosku oraz opinią Komisji 
Skarg,  Wniosków  i  Petycji  organ  stanowiący  Miasta  Rawa  Mazowiecka  uważa,  iż
przedmiotowy wniosek nie zasługuje na uwzględnienie.
     Ustawa z dnia 26 października 1982 roku, o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi ( Dz.U. z  2015 r. poz. 2277 określa  w ust. 14 miejsca i obiekty, w których
obowiązuje ustawowy zakaz spożywania napojów alkoholowych.
Ustawa ta w normie przepisu art. 14 ust. 2a wprowadza również zakaz spożywania napojów
alkoholowych w miejscu publicznym, z wyjątkiem miejsc przeznaczonych  do ich spożycia
na miejscu w punktach sprzedaży tych napojów. Zgodnie z dyspozycją przepisu art.14 ust. 2a
Rada Gminy nie może wprowadzić w formie uchwały, w określonym miejscu publicznym  na
terenie gminy odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych, jeżeli uzna, ze nie
będzie to miało negatywnego wpływu na odpowiednie kształtowanie polityki społecznej w
zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i nie będzie zagrażała bezpieczeństwa i porządku
publicznego. Dodatkowo na wyznaczonym terenie miasta obejmuje stały zakaz spożywania
alkoholu uprawomocniony uchwałą Nr XXXIII/270/09Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia
25  marca  2009  roku  w  sprawie  wprowadzenia  stałego  zakazu  spożywania  alkoholu   na
określonych obszarach  Miasta Rawa Mazowiecka.
       Przywołane wyżej przepisy prawa nie dają  możliwości podjęcia przez organ stanowiący
gminy  uchwał zezwalających na spożywanie alkoholu na terenie całej gminy.
        Z tych to względów wniosek Pana T.W. nie zasługuje na uwzględnienie.


