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Poz. 3462
UCHWAŁA NR XXXIII/689/2016
RADY MIASTA KIELCE
z dnia 17 listopada 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Kielce miejsc sprzedaży i
podawania napojów alkoholowych
Na podstawie art. 12 ust. 2 i art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 poz. 4871)) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z
dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 4462)) uchwala się co następuje:
§ 1. W uchwale nr XX/337/2003 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 27 listopada 2003r. w sprawie zasad
usytuowania na terenie miasta Kielce miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych3), w § 2 po ust. 4
dopisuje się ust. 5 w brzmieniu:
„5. Dopuszcza się sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w „sezonowych ogródkach”
funkcjonujących w miesiącach od 1 stycznia do 31 grudnia, usytuowanych przy lokalach
gastronomicznych zlokalizowanych przy placu Rynek i ulicy Sienkiewicza, w których prowadzona jest
ich sprzedaż i podawanie.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miasta
Dariusz Kozak

1) Zmiana

tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2015r. poz. 1893.
tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2016r. poz. 1579.
3) Zmiany wymienionej uchwały dokonane zostały uchwałami Rady Miasta Kielce nr XXXII/601/2004 z dnia 21
października 2004r., Nr LX/1130/2006 z dnia 6 kwietnia 2006r., Nr LXX/1327/2006 z dnia 19 października 2006r, Nr
XXXIV/789/2009 z dnia 19 marca 2009r. i Nr XI/241/2011 z dnia 9 czerwca 2011r.
2) Zmiana

