
Projekt 

 

UCHWAŁA NR ……….                                                                                                                       

RADY GMINY ZĘBOWICE 

z dnia ………. 

 

w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych  

Na podstawie art. 14 ust. 2b ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości                      

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.) Rada Gminy Zębowice, 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Ustanawia się odstępstwo od zakazu spożywania napojów alkoholowych na terenie: 

1) Zębowic: 

a) w Domu Spotkań, 

b) na terenie przy Domu Spotkań 

c) w Remizie OSP, 

d) na terenie przy remizie OSP, 

e) na boisku sportowym, 

f) na terenie przy stawie, 

 

2) Radawia: 

a) na Placu Legnickim, 

b) w Remizie OSP, 

c) na terenie przy remizie OSP, 

d) na boisku sportowym, 

e) na terenie przy stawie, 

 

3) Kadłuba Wolnego: 

a) w sali karczmy wiejskiej, 

b) na terenie przy karczmie wiejskiej, 

c) w Remizie OSP, 

d) na terenie przy remizie OSP, 

e) na boisku sportowym, 

f) na terenie przy stawie  

 

4) Kniei: 

a) w sali wiejskiej, 

b) na terenie przy sali wiejskiej, 

c) w Remizie OSP, 

d) na terenie przy remizie OSP, 

e) na boisku sportowym, 

 

5) Poczołkowa  

a) na terenie rekreacyjnym, przy drodze gminnej (wewnętrznej) dz. nr 303 obręb Poczołków, 



 

6) Osiecka: 

a) w sali wiejskiej, 

b) na terenie przy sali wiejskiej, 

 

7) Pruskowa: 

a) w sali wiejskiej, 

b) na terenie przy sali wiejskiej, 

 

8) Łąki: 

a) w sali wiejskiej, 

b) na terenie przy sali wiejskiej, 

 

§ 2. Odstępstwo od zakazu spożywania napojów alkoholowych wprowadza się wyłącznie na czas 

organizowania imprez kulturalnych, rozrywkowych, festynów w miejscach wskazanych z § 1. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zębowice. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UZASADNIENIE 

W związku ze zmianą art. 14 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości                    

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.) oraz zakazem spożywania 

napojów alkoholowych w miejscach publicznych, Rada Gminy może wprowadzić w drodze uchwały                

w określonym miejscu publicznym na terenie gminy odstępstwo od zakazu spożywania napojów 

alkoholowych. 

Zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości                                  

i przeciwdziałania alkoholizmowi Rada Gminy przed podjęciem stosownej uchwały zasięga opinii 

jednostki pomocniczej gminy.  

W związku z powyższym zostały przekazane wnioski do jednostek pomocniczych gminy                                        

o zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Zębowice maksymalnej liczby 

zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem jaki                                    

i w miejscu sprzedaży. 

W odpowiedzi na wnioski jednostki pomocnicze gminy wniosły uwagi. Wszystkie uwagi zostały 

uwzględnione w projekcie uchwały w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów 

alkoholowych w miejscach publicznych.  

 

 

 

 

 


