Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE
z dnia .................... 2019 r.
w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie
Gminy Namysłów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 14 ust. 2b ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r., poz. 2137, z późn.zm.), uchwala się, co
następuje:
§ 1. Wprowadza się odstępstwo od zakazu spożywania napojów alkoholowych podczas imprez/festynów/zabaw
organizowanych na terenach przekazanych w użytkowanie przez Gminę Namysłów:
1) Namysłowskiemu Ośrodkowi Kultury;
2) sołectwom;
3) klubom sportowym;
4) stowarzyszeniom;
5) kołom gospodyń wiejskich.
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 14 ust. 2a ustawy, zabrania się spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym,
z wyjątkiem miejsc przeznaczonych do ich spożycia na miejscu, w punktach sprzedaży tych napojów. Natomiast,
przepis art. 14 ust. 2b ustawy stanowi, że 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.
Zgodnie zaś z art. 181 ust. 1 ustawy na sprzedaż napojów alkoholowych przedsiębiorcom posiadającym
zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych mogą być
wydawane jednorazowe zezwolenia, do których nie stosuje się przepisów art. 18 ust. 3a, ust. 4, ust. 5 pkt 5, ust. 6,
ust. 7 pkt 4 i 6 oraz ust. 9-14. Z przepisu art. 14 ust. 2b ustawy wynika, że rada gminy może wprowadzić
odstępstwo od zakazu spożywania alkoholu w miejscach publicznych (przy zaistnieniu wskazanych w tym
przepisie przesłanek), przy czym organ stanowiący gminy może jedynie określić miejsce publiczne, na jakim
wspomniany zakaz nie obowiązuje.
Projektodawca: Burmistrz
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