UCHWAŁA NR XXXIII/243/18
RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE
z dnia 29 sierpnia 2018 r.
w sprawie odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w określonych miejscach publicznych
na terenie gminy Zaręby Kościelne.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r, poz. 994
z późn. zm.) w związku z art. 14 ust. 2b ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r, poz. 487 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Wprowadza się odstępstwo od zakazu spożywania napojów alkoholowych w następujących miejscach
publicznych na terenie gminy Zaręby Kościelne:
1) plac Targowiska Gminnego w Zarębach Kościelnych działka ew. nr 355, 356, 357;
2) plac świetlicy wiejskiej w Chmielewie działka ew. nr 191;
3) budynek świetlicy wiejskiej w Chmielewie nr 52;
4) plac świetlicy wiejskiej w Kępistych –Borowych działka ew. nr 684/1, 684/3;
5) budynek świetlicy wiejskiej w Kępistych –Borowych nr 8A;
6) plac świetlicy wiejskiej w Świerżach - Zielonych działka ew. nr 159;
7) budynek świetlicy wiejskiej w Świerżach – Zielonych 16A;
2. Odstępstwo od zakazu, o którym mowa w ust.1 obowiązuje w czasie trwania festynów, zabaw oraz imprez
kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych.
3. Informacja o czasie trwania imprez wymienionych w ust. 2 będzie podana do publicznej wiadomości na
stronie BIP Gminy Zaręby Kościelne.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Zarębach Kościelnych
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego.

Wiceprzewodniczący Rady
Ryszard Jabłonka
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Uzasadnienie
Na podstawie art. 14 ust. 2b ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.) „Rada gminy może wprowadzić,
w drodze uchwały, w określonym miejscu publicznym na terenie gminy odstępstwo od zakazu spożywania
napojów alkoholowych, jeżeli uzna, że nie będzie to miało negatywnego wpływu na odpowiednie kształtowanie
polityki społecznej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, o której mowa w art. 2 ust. 1,
i nie będzie zakłócało bezpieczeństwa i porządku publicznego.”
Wprowadzenie przez Radę Gminy Zaręby Kościelne odstępstwa od zakazu spożywania napojów
alkoholowych w miejscach wskazanych w uchwale umożliwi sprzedaż i spożywanie napojów alkoholowych
wyłącznie w czasie organizowanych imprez. Odstępstwo nie będzie miało negatywnego wpływu na odpowiednie
kształtowanie polityki społecznej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i nie będzie zakłócało
bezpieczeństwa i porządku publicznego.
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