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§6. Pobrane w danym miesi¹cu op³aty powinny byæ przez
inkasenta przekazane do Urzêdu Gminy do 5 dnia miesi¹ca
nastêpnego.
§7. Ustala siê wynagrodzenie za inkaso op³aty od posiadania psów w wysokoci 10% od kwoty zainkasowanej
i wp³aconej w terminie organowi podatkowemu.

Poz. 4626, 4627

§9. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Miasta i Gminy Nekla.
§10. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego., nie wczeniej jednak ni¿ z dniem 1 stycznia
2008 r.

§8. Traci moc uchwa³a Nr XXX/227/2005 Rady Miejskiej
Gminy Nekla z dnia 24 listopada 2005 roku w sprawie podatku
od posiadania psów.

Przewodnicz¹cy Rady
() mgr Piotr Michalak

4627
UCHWA£A Nr XII/81/2007 RADY MIEJSKIEJ GMINY NEKLA
z dnia 28 listopada 2007 r.
w sprawie: ustalenia dla terenu gminy Nekla iloci punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych zawieraj¹cych powy¿ej
4,5% alkoholu (z wyj¹tkiem piwa), przeznaczonych do spo¿ycia w miejscu i poza miejscem sprzeda¿y oraz zasad
usytuowania miejsc sprzeda¿y i podawania napojów alkoholowych
Na podstawie art. 12 ust. l i 2 ustawy z dnia 26 padziernika
1982 roku o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu
alkoholizmowi (Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 ze zmianami),
Rada Miejska Gminy Nekla uchwala co nastêpuje:

§1. Ustala siê liczbê punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu (z wyj¹tkiem
piwa) przeznaczonych do spo¿ycia w miejscu i poza miejscem
sprzeda¿y dla terenie gminy Nekla w iloci 16 punktów.
§2. 1) Ustala siê nastêpuj¹ce zasady usytuowania na terenie gminy Nekla punktów sprzeda¿y i podawania napojów
alkoholowych:
1. punkty sprzeda¿y i podawania napojów alkoholowych
powy¿ej 4,5% (z wyj¹tkiem piwa) lokalizuje siê w odleg³oci
nie mniejszej ni¿ 100 m, od szkó³, przedszkoli, placówek
owiatowo - wychowawczych, opiekuñczych, kocio³ów,
obiektów sportowych, k¹pielisk, przy czym odleg³oæ mierzy
siê wed³ug faktycznej drogi od wejcia do punktu sprzeda¿y
do wejcia do wy¿ej wymienionych obiektów.
2. punkty sprzeda¿y napojów alkoholowych do 4,5% zawartoci alkoholu oraz piwo lokalizuje siê w odleg³oci nie
mniejszej ni¿ 20 m od szkó³, przedszkoli, placówek owiatowo
- wychowawczych, opiekuñczych, obiektów sportowych, k¹pielisk, przy czym odleg³oæ mierzy siê wed³ug faktycznej
drogi od wejcia do punktu sprzeda¿y do wejcia do wy¿ej
wymienionych obiektów.

2) Powy¿sze zapisy nie dotycz¹ imprez plenerowych.
3) 1. Podmiot sprzedaj¹cy napoje alkoholowe w miejscu
przeznaczenia do ich spo¿ycia na miejscu, organizuj¹c
sprzeda¿ sezonow¹ przed sta³ym punktem gastronomicznym (ogródek) jest zobowi¹zany miejsce to wyranie
ogrodziæ os³onami.
2. Miejsce wyznaczone do sprzeda¿y, podawania i spo¿ywania napojów alkoholowych podczas imprez plenerowych
winno byæ wyposa¿one w siedziska i sto³y.
§3. Traci moc uchwa³a Nr VII/69/2003 z dnia 24 kwietnia
2003 r. oraz Uchwa³a Nr XI/110/2003 z dnia 27 listopada 2003
r. Rady Miejskiej Gminy Nekla w sprawie ustalenia limitów
punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych, warunków ich
usytuowania w terenie oraz zasad sprzeda¿y na terenie gminy.
§4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy.
§5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicz¹cy Rady
() mgr Piotr Michalak

