UCHWAŁA NR XXXIII/127/05 RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE
z dnia 30 czerwca 2005 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia na terenie miasta liczby punktów sprzedaży
napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa)
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i zasad usytuowania miejsc oraz
warunków prowadzenia sprzedaży a także sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych.
Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231, Nr 167,
poz. 1372 z 2003 r. Nr 80, poz. 719 i Nr 122, poz. 1143 z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 99, poz.
1001, Nr 152, poz. 1597 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 23, poz. 186), Rada Miasta
uchwala, co nstepuje:
§ .1 W uchwale Nr VI/22/99 z dnia 17 lutego 1999 z dnia 17 lutego 1999 r. w sprawie
ustalenia na terenie miasta liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających
powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem
sprzedaży i zasad usytuowania miejsc oraz warunków prowadzenia sprzedaży a także
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych zmienionej uchwałami Nr XXIII/103/2000 z 2
października 2000 r. Nr XXXVI/163/01 z dnia 27 wrzesnia 2001 r. (Dz.Urz. Woj. Podl. Nr 55,
poz. 974), Nr XLVI/205/02 z dnia 27 sierpnia 2002 r. (Dz.Urz. Woj. Podl. Nr 54, poz. 1216) i
Nr XXXII/120/05 z dnia 31 maja 2005r (Dz.Urz. Woj. Podl. Nr 147, poz. 1718) po § 1 1.1
dodaje się ust. 2 w brzmieniu:
„2. Sprzedaż piwa do spożycia w miejscu sprzedaży może być prowadzona w
ogródkach piwnych, usytuowanych bezpośrednio przy lokalu gastronomicznym dla którego
wydano zezwolenie na sprzedaż i podawanie piwa do spożycia w miejscu sprzedaży.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady
Józef Sokolik
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