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Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 936/2018  

Burmistrza Krapkowic z dnia 15.05.2018 r. 

 

 

OGŁOSZENIE 

 

Burmistrz Krapkowic ogłasza konsultacje społeczne projektów uchwał w sprawie ustalania maksymalnej liczby 

zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów 

alkoholowych na terenie Gminy Krapkowice. 

 

Przedmiot konsultacji:  

Przedmiotem konsultacji są projekty uchwał w sprawie ustalania maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy 

Krapkowice. 

 

Cel konsultacji: 

Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii mieszkańców Gminy Krapkowic posiadających czynne prawo 

wyborcze oraz organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z projektami uchwał w sprawie ustalania maksymalnej liczby 

zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów 

alkoholowych na terenie Gminy Krapkowice. 

 

Termin konsultacji: 

Termin rozpoczęcia konsultacji: 21 maj 2018r. 

Termin zakończenia konsultacji: 04 czerwca 2018r. do godz. 17.00. 

 

Forma konsultacji: 

Konsultacje przeprowadza się w formie elektronicznego i pisemnego zgłaszania uwag i wniosków do projektów 

uchwał w sprawie ustalania maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad 

usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Krapkowice. 

Uwagi i wnioski wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian można składać na „formularzu konsultacji” w terminie 

od 21 maja 2018r. do 04 czerwca 2018r. do godz. 17.00. 

Wypełnione formularze należy przesłać do Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych za pośrednictwem poczty 

elektronicznej na adres: umig@krapkowice.pl lub złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy                                    

w Krapkowicach, 47-303 Krapkowice, ul. 3 Maja 17. 4.  

Niezgłoszenie uwag i wniosków w terminie (decyduje data wpływu do Urzędu) oznacza rezygnację z prawa do ich 

wyrażenia. 

 

Zasięg terytorialny konsultacji: 

Podmiotami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy Gminy Krapkowice posiadający czynne prawo 

wyborcze oraz organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 

Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: 

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych – Urząd Miasta i Gminy Krapkowice tel. 774466814. 

Projekty uchwał w sprawie ustalania maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad 

usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Krapkowice wraz z formularzem 

konsultacji dostępny jest na stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice: www.bip.krapkowice.pl; 

www.krapkowice.pl; na tablicy ogłoszeń Urzędu, w siedzibie Urzędu (I budynek, parter, pokój 13) oraz na tablicach 

ogłoszeń w sołectwach gminy. 
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