
Ogłoszenie 

Burmistrza Miasta Lipna 

z dnia 16 kwietnia 2018 roku 

dotyczące konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Lipnie w sprawie ustalenia 

maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ustalenia zasad 

usytuowania na terenie miasta Lipna miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. 

 

 Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. 

Dz.U. z 2017r. poz. 1875 z późn.zm.) w związku z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 26 

października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. 

z 2016r. poz. 487 ze zm.), art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 450), uchwały nr V/44/03 

Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta 

Lipna oraz uchwały LIV/431/2010 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 18 października 2010 roku 

w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi 

niektórych aktów prawa miejscowego (Dz.Urz. Woj. Kuj-Pom. z dnia 26.11.2010r. Nr 179, 

poz. 2329) 

Burmistrz Miasta Lipna 

ogłasza: 

§ 1. 

1. Przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Lipnie w sprawie 

ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ustalenia 

zasad usytuowania na terenie miasta Lipna miejsc sprzedaży i podawania napojów 

alkoholowych. 

2. Projekt uchwały, o której mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. 

§ 2. 

1. Konsultacje przeprowadzone zostaną w terminie od dnia 16 kwietnia 2018 roku od godz. 

07.15 do dnia 04 maja 2018 roku do godz. 14.30. 

2. Przeprowadzenie konsultacji obejmować będzie swoim zasięgiem terytorium miasta Lipna. 

3. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są Jednostki pomocnicze Gminy Miasta Lipna 

oraz organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie. 

§ 3. 

Celem konsultacji jest poznanie opinii i uwag przedstawicieli jednostek pomocniczych oraz 

organizacji pozarządowych dotyczących projektu uchwały. 

§ 4. 

Forma konsultacji: opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej drogą pocztową, 

elektroniczną (na adres: umlipno@umlipno.pl) lub bezpośrednio w sekretariacie Urzędu 



Miejskiego w Lipnie. 

Uczestnicy konsultacji zobligowani są do przekazywania wraz ze zgłoszoną opinią swojego 

imienia i nazwiska. 

Treść projektu UCHWAŁY  jest dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie 

internetowej www.umlipno.pl oraz w pok. nr 25 Urzędu Miejskiego w Lipnie. 

Burmistrza Miasta Lipna 

          Burmistrz Miasta Lipna 

          Paweł Banasik 

 


